Melhus Fotball inviterer til

MELHUS CUP 2017

For jenter og gutter 7-13 år

18. - 20. august
7 år spiller 3-er fotball
8 – 10 år spiller 5-er fotball
11 – 13 år spiller 7-er fotball
Alle kamper spilles over 1 dag

Spilletid:
7 år
10 min. pr kamp
8 - 13 år 25 min. pr kamp
Påmeldingsavgift:
7 år
kr. 700 pr. lag
8 - 10 år
kr. 1.000 pr. lag
11 - 13 år
kr. 1.200 pr. lag

Minst 3 kamper (5-er / 7-er)
eller 5 kamper (3-er) for alle lag

Påmelding og informasjon:

Premier til alle

Påmeldingsfrist:

Her blir det gøy og gode sportslige forhold!

Velkommen til MELHUS CUP 2017

www.melhusfotball.no
1. juli
E-post:
cup@melhusfotball.no
Cupansvarlig:
Klas Hollakleiv, 957 32 025

Cupfakta - MELHUS CUP 2017
Kampreglement

Påmeldingsavgift

Turneringen spilles etter NFFs lover og kampregler.

7 år, 3-er fotball
8 – 10 år, 5-er fotball
11 – 13 år, 7-er fotball

Spilletid
11 – 13 år spiller 7-er fotball.
8 – 10 år spiller 5-er fotball.
7 år spiller 3-er fotball. Baner med vant rundt.
5-er og 7-er kamper på 25 minutter.
3-er kamper på 10 minutter.

I henhold til NFFs reglement arrangeres det ikke
sluttspill for årsklassene 7-12 år.
Det er ikke sluttspill for klasse 13 år.
Alle lag får minimum 3 kamper (5-er / 7-er) eller
5 kamper (3-er) – selvfølgelig på en og samme dag.

Klasseinndeling
3-er fotball:
Minigutter og Minijenter

Bekreftelse og faktura vil bli tilsendt på e-post ved
påmelding.

Påmelding
Online påmelding på www.melhusfotball.no
Påmeldingsfrist er 1.

Spillesystem

kr. 700,- pr. lag
kr. 1.000,- pr. lag
kr. 1.200,- pr. lag

juli.

Fakta om Melhus Cup 2016:
- 174 lag fra 30 klubber fordelt geografisk fra Leksvik i
nord, til Tynset i sør og til Kristiansund i vest.
- Alle lag med 3 kamper ferdig innen 3 ½ time.
- Kamper på lørdag og søndag fra kl. 10 – 19.
- Over 1400 gutter og jenter deltok.
- Kampoppsett klart i god tid før cupen (2 uker).

Tilbakemeldinger fra deltakende lag i 2016:
7 år født 2010

5-er fotball:
Minigutter og Minijenter 8 år født 2009
Minigutter og Minijenter 9 år født 2008
Minigutter og Minijenter 10 år født 2007
7-er fotball:
Lillegutter og Lillejenter 11 år født 2006
Lillejenter og Lillegutter 12 år født 2005
Småjenter og Smågutter 13 år født 2004

Premiering
Alle deltakere får premie.
Premieutdeling rett etter hvert lag sin siste spilte kamp.

Melhus Cup fremmer Fair Play
med unge dommere og gode trenere

- "Vi hadde det helt topp på cupen deres! Keep up the
good work
"
- "TUSEN TAKK selv for at dere nok en gang leverer helt
SUPERT!! Vi kommer igjen!"
- "Cupen var organisert på en veldig fin måte, fra skilting,
parkering, presise kamp tider, nokk kiosker og en flott
premieutdeling for barna!"
- "Vi hadde en topp ettermiddag i Gruva."

Vi ønsker alle fotballvenner hjertelig
velkommen til en flott fotballopplevelse
under gode sportslige forhold.

Premieseremoni med premier
til alle deltakere

MelhusCup-Burger
er et must!

