Middelfart Sparekasse Indoor Cup 2020
Fredag til søndag den 31. januar - 2. februar 2020
Hedensted Idrætsforening inviterer til børnestævne i indefodbold i Hedensted
Centret fredag den 31. januar til søndag den 2. februar 2020.
Stævnet afvikles efter DBU's regler for indefodbold.
Der spilles i følgende rækker:
Række
U6 Mix (2014)
U7 Mix (2013)
U8 Drenge (2012)
U9 Drenge (2011)
U10 Drenge (2010)
U11 Drenge (2009)
U12 Drenge (2008)
U13 Drenge (2007)

Niveau
A+B+C
A+B+C
A+B+C
A+B+C
A+B+C
A+B

Hold
3:3
3:3
4:4
4:4
4:4
4:4
4:4
4:4

Max. spillere
5
5
6
6
6
6
6
6

Vi tilstræber at alle hold får minimum 4 kampe. U6 + U7 garanteres 4 kampe. Ved for få tilmeldinger
forbeholder vi os retten til at slå rækker sammen, eller helt aflyse en række.
Vi henstiller til at holdene melder til i det korrekte niveau. Vi forbeholder os ret til at diskvalificere et
hold fra stævnet, hvis det tydeligt fremgår af resultaterne at holdet er meldt til i for lavt niveau.
Vi henstiller i øvrigt til at der IKKE anvendes DBU Topcenter spillere i C-rækker, og max én DBU
Topcenter spiller i B-rækker.
Pigehold må melde til stævnet i årgangen under, dog på samme niveau, som de plejer at spille.
Spilletidspunkt:
Fredag aften:
U13 Drenge
Lørdag:
U6 Mix, U8, U10, U12 Drenge
Søndag:
U7 Mix, U9, U11 Drenge
Stævnegebyrer: U6-U7 kr. 375, U8-U13 kr. 475.
U11 – U13 kampene dømmes af eksaminerede dommere.
Vi benytter online registrering af resultater under hele stævnet☺
Præmier:
U6 – U7:
U8 – U10:
U11 – U13:

Der vil være pokaler til alle.
Der vil være præmier til alle, og store pokaler til finaleholdene.
Der vil være præmier til finaleholdene.

Tilmelding foregår via www.staevner.dk senest torsdag den 9. januar 2020
Spørgsmål rettes til: hif.staevner@gmail.com

Med sportslig hilsen
Hedensted IF

