
TIDSPLAN SKOLE CUP 99
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PROGRAM 1999

SKOLE CUP
SKOLE:

KLASSE:
HOLDl.EDER:

STÆVNEGEBYR: 120 kr.
(Betales inden første kamp)



Velkommen.

NORD-ALS BOLDKLUB's ungdomsafdeling byder jer hjertelig
velkommen til årets "SKOLE-CUP". Med den særlige karakter
dette stævne har - sammenlignet med klubstævner - er vi også
nødt til at gå utraditionelle veje, men vi håber, at det er lykkes os
at lave et program, som de fleste kan være tilfredse med.
Foreliggende program indeholder en folder med alle oplysninger
om stævnet samt en tidsplan for hele stævnet med tidspunkter for
alle holdenes første og sidste kampe, samt et "løsblad" med en
detaljeret kampplan for "dit hold".
Vi håber, I må få et par fornøjelige og spændende timer i NORD-
ALS IDRÆTSCENTER, hvor Sportshallen, Cafeteriet og
Svømmehallen glæder sig til jeres besøg.

P.U.V.
Erik Nørskov

Regler.

Holdene skal være spilleklar på de i programmet fastlagte tider.
Et hold skal starte med mindst 2 spillere på banen. Et holds kamp
erklæres tabt med 3-0 hvis holdet:
A. udebliver
B. bruger ulovlige spillere
C. ikke er fuldtallige d.v.s. mindst 3 spillere på banen efter 3

minutters spilletid.
Der må maksimalt være 6 spillere på hvert hold, heraf 4 spillere
på banen samtidig, hvoraf een skal være en pige. For alle hold fra
børnehaveklasser, til og med 4. klasser er det tilladt at være 4
spillere samtidig på egen banehalvdel, samtidig er reglerne for
udvisning lempet. For alle hold fra og med 5. klasser spilles efter
gældende regler, det vil sige max. 3 spillere på egen banehalvdel.
FØRSTNÆVNTE HOLD I PROGRAMMET STILLER OP PÅ
BANEHALVDEL "A" IFØRT OVERTRÆKSVESTE OG GIVER
BOLDEN OP. Vestene forefindes ved informationsstanden - her
afleveres de igen efter kampen.

Hvis to eller flere hold er lige i point, er målforskellen for
holdenes samtlige kampe afgørende. Er den lige, er indbyrdes
kamp afgørende. Er indbyrdes kamp uafgjort, er holdet med flest
scorede mål bedst. er der stadig ingen afgørelse, er der
straffesparkskydning, hvor 4 forskellige spillere fra hvert hold
skyder. Ender straffesparkskydningen også uafgjort, fortsættes
der med straffespark, et ti I hvert hold, indtil en afgørelse er
fundet.
Ved uafgjorte pulje-/finalekampe efter normal spilletid, fortsættes
kampen, indtil det næste mål er scoret, efter at kampen igen er
igangsat med dommerkast.
Tvivlsspørgsmå I afgøres af stævne ledelsen.

Præm ier.

Præmieoverrækkelse foregår midt på bane, holdene opråbes. Der
er præmier til hver spiller på holdene, der bliver henholdsvis nr. 1
og nr. 2 i deres klasserækker. samt til alle puljevindere, der ikke
kommer i finalen. Desuden gives små præmier til spillere, der
præsterer et eller andet "usædvanligt" under kampene. Disse
ekstrapræmier afhentes umiddelbart efter kampen ved
informationsstanden.
Lodtrækning om en gavecheck på 500,00 kr. - skænket af:

SYDBANK, Nordborg Afd.

foregår søndag kl. ca. 16.00.
Alle hold der deltager i stævnet har chancen for at vinde, idet
vinderne findes ved lodtrækning blandt tilmeldingerne. Præmien
udleveres til klasselæreren. Gavechecken skal bruges til et
arrangement for hele klassen.

VEL MØDT
TIL ÅRETS FESTLIGSTE FODBOLDSTÆVNE

NORD-ALS BOLDKLUB




