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, KLASSE:
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I NORDALSHALLEN i

ARRANGØR~
O'SPI LeETI OER----

FREDAG DEN 13. FEBRUAR
l. klasse drenge kl. 15.30
20 klasse drenge kl. 15.583. klasse piger kl. 18.07

LØRDAG DEN 14. FEBRUAR
;. klasse drenge kl.
4.-5. klasse piger kl.
4. klasse ,drenge kl.
9.-10. kl. piger kl.9. klasse drenge kl.
lo •.klasse drenge kl.

8.00
10.55
13.05
16.18
17.25
19.17

SØNDAG DEN 15. FEERUA ..T<
5. klasse drenge kl. 8.00
60 klasse drenge kl.lo.l;
-6./7. kl. piger ~~.13.297. klasse drenge kl.16.oo
8. klasse piget' kl.18.24°8& klasse drenge kl.19.03

@REGLER
Kampen igangsættes med dommerkast. Der spilles efter SI's regler. Der må vmxe 4 spillere pa banen
samtidig - men kun 3 spillere på egen banehalvdel.
Det forlanges dog ikke ved kampene om fredagen (l. og 2. klasser drenge og 3. klasse piger) hvor
der er tilladt at v.ære 4 spillere samtidig også på egen banehalvdel.
FørstDæv-nte hold i programmet stiller op med ryggen mod resultattavlen ~ på banehalvdelen "A" -
og bxuger over.trækstrøjer når spillerdragten. har ens farve. Trøjerne forefindes ved informations-
standen - her afleveres de igen straks efter kampen.
Hvis ~o ~lLer r~ere nold er lige i point, er måIforskellen for boldenes samtlige kampe afgørende.
Er den lige, er indbyrdes kamp afgørende. Er indbyrdes kamp uafgjort er boldet med flest scorede
må~ bedst. Er der stadig ingen afgørelse er derostraffes~ar~dning ( 4 forskellige spillere1r8 hvert bold Skyder). Ender straffesparkskydnlngen ogsa uafgJort, fortsættes der med straffe-
spark let til bvert bold. indtil afgørelsen er truffet. o
Ved uafgjorte finalekampe (om l. og 2. plads eller ;. og 4. plads) efter normal spilletid fort-
sættes kampen indtll det næste,-mål er scoret efter at kampen igen er igangsat med dommerkast.

@ PRÆMIER
Præmieoverrækkelsen foregår midt på banen ~ holdene opråbes.
Der er DIPLOMER til max. 6 spillere på puljevinderholdene og "GULD" MEDALJER til klasserækkernes
bedste bold." Desuden er der små præmier til alLe spillere på boldet, når der .scores stævnets :cål
nr. 25, 50, 75, 100 osv.
Dette bekendtgøFes umiddelbar efter at målet er scoret, og spillerne afhenter præmierne straks
efter kampen ved informationsstanden.
Målpræmierne er skæaket af SYDBAl.'lK.

- .. -
ti VEJEN TIL PRÆM IERNE

Ved. l klassenulje
~uIJen splIIer alle mod alle. De~ er medaljer og diplomer til nr. l og diplomer til nr. 2.
Ved 2 klassepuljer
I puljerne spiller alle mod alle. Vinder af pul~erne.kommer i finalen. Der er medaljer og
diplomer til vinQer af finalen og diplomer til taberen.
Ved 3 klassenul~er
I puljerne spiller alle mod alle. Vinder af puljerne spiller mOQ hinand~n om plads_l-_til 3. Der
er-medaljer og diplomer til nr. ·1 og-diplomer til Dr. O2 -og 3: o
Ved 4 klassepu14er~jerne spl~er alle mod alle. Vinder af pulje 1 spiller mod vinder af pulje 2 og vinder
si pulje ; spiller med vinder af pulje 4. Vinderne af disse kampe kommer i finalen mens
taberne spiller om plads 3 og 4.
Der er medaljer og d plamer til vinder af finalen og diplomer til Dr. 2, 3 og 4.
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O VELKOMMEN til 3 spændende dage!
Husk at invitere dine forældre, venner og bekendte til NORDALS IDRÆTSCENTER, bvor sportshallen,
cafeteria og svømmeha Ll.en glæder sig til jeres besøg. -- - -

NB's Ungdomsafdeling


