Forplejning
Under stævnet vil der på pladsen være mulighed for at købe mad og drikke fra
B52’s cafeteria og udsalgssteder; sportsboller, gulerødder og et udvalg af
grillmad samt drikkevarer.

Spar Nord Cup
26. juni 2016
Nu
med
pokaler
Om B52/Aalborg Fodbold Club
B52/AFC er en fodboldklub på kanten af Grønlandskvarteret i Aalborg. Klubbens yngste spillere i
vort tilbud Legebold er 3 år og i den anden ende af spektret har vi en stor afdeling af Old Boys og
Golden Girls. Spillerne er primært fra nærområdet; Grønlandskvarteret, Gug, Vejgaard,
Øgadekvarteret, Frydendal og Kærby, mens vi blandt de ældre ungdomsspillere også tiltrækker
spillere fra Vendsyssel og Himmerland.
B52/AFC tilbyder trygge rammer for børn og voksne med tilbud til elite og bredde og vil kendes
som klubben med plads til alle. Læs mere om B52/AFC på www.b52.dk

lokalblokken.dk

til

B52/AFC Spar Nord Cup 2016
Søndag den 26. juni 2016
Hermed inviteres du og din klub til B52/AFC Spar Nord Cup 2016 i B52/Aalborg
Fodbold Club. Stævnet er et ungdomsstævne for drenge og piger i følgende
rækker: U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 piger og drenge. B52/AFC stiller
med frivillige dommere til alle kampe.
I hver række spilles på ét niveau med minimum 3 hold. Såfremt der ikke er
tilmeldt min. 3 hold i en række, vil de tilmeldte hold blive flyttet til næste række.
Hvis der fx kun er tilmeldt 2 hold i rækken U8-piger, vil disse blive flyttet til U9piger.
I forbindelse med rækkeinddeling må spillerne spille, som de har spillet i
forårssæsonen. Det er tilladt at deltage på flere hold—dog ikke inden for
samme række. Det er naturligvis også tilladt at deltage med flere hold i
samme række. Ved 3-5 hold oprettes der 1 pulje, og der er ikke noget slutspil.
Ved 3 hold spilles dobbeltturnering. Ved 6-8 hold oprettes der to puljer og nr. 1
og 2 går videre til slutspil. Ved 9-12 hold oprettes der tre puljer og nr. 1 går
videre til slutspil.
Se proportioner for cuppen på næste side. I alle øvrige forhold følges
DBU Jyllands regler—evt. dispensationer skal således medbringes og på forlangende forevises turneringsledelsen. Evt. protester skal indgives
til turneringsledelsen umiddelbart efter kamp.
Under stævnet vil der være mulighed for at købe sund mad og drikke i
B52’s cafeteria og salgsboder – alt sammen på B52’s anlæg.
Tilmelding senest 1. juni på en af følgende måder:
Via www.staevner.dk
Via www.b52.dk
Pr. e-mail til cup@b52.dk
Telefon 20 95 35 32 (Stævneansvarlig Helle Eskildsen)

Der spilles i rækkerne:

Turneringsplan

Række

Spillere
på
banen

Max antal
spillere

U6 P og D
U7 P og D
U8 P og D
U9 P og D
U10 P og D
U11 P og D
U12 P og D
U13 P og D

3
3
5
5
8
8
8
8

5
5
8
8
11
11
11
11

U6 og U7
Pris

Senest den 20. juni vil
turneringsplanen være
tilgængelig på www.b52.dk

Betaling
Til konto i Spar Nord Vejgaard,
reg.nr. 9342, kontonr.
4575657996 med angivelse af
”Cup”, klubnavn og række eller
kontant ved ankomst og
registrering. Ved udeblivelse vil
turneringsgebyret blive opkrævet
efterfølgende.

U8 og U9

Kr. 300,- pr. hold Kr. 350,- pr. hold

U10, U11,
U12 og U13
Kr. 400,- pr. hold

Antal hold

3-12 hold

3-12 hold

3-12 hold

Spilletid

1 x 10 min

1 x 15 minutter

2 x 15 minutter

Pokal til nr. 1

Pokal til nr. 1

Præmier

Guld, sølv - alle øvrige Guld, sølv - alle øvrige
modtager bronze
modtager bronze

Guld, sølv og bronze
Sponsorpræmier

