Velkommen til Leik Cup 2018
16.-17.juni
Velkommen til Leik Cup!

Da er vi altså klar for den 25.cupen i rekken, hvor det i år deltar 53 lag fra 17 ulike klubber.
Vi håper alle, små og store, får en fin opplevelse og fine dager på Hølonda.
Vi setter pris på tilbakemeldinger hvis det skulle være noe dere mener vi bør gjøre annerledes eller
bedre til neste år.

Kontaktinfo:
kaoleikcup2017@gmail.com /tlf. 905 92 262

Vi ønsker dere alle sammen en fair-spillende turnering med masse gøy og sosialt samvær!

I.L Leik Fotballavdeling
Styret

Turneringskomité:
Leder:
Kari-Anne Ofstad

Sekretariat:
Beate Finanger

Dommeransvarlig:
Vidar Pettersen

Servering/kiosk:
Sissel Stubsjøen Mo

Baneansvarlig:
Helge Veien

Renholdsansvarlig:
Steffen Ravn

Parkeringsansvarlig:
Merethe Moum

Jury:
Leder: Frode Kvam, Strindheim IL
Medlem: Gunnar Hermo, Singsås
Jan Hage, Leik IL

Turneringsinformasjon:
Sekretariat
Sekretariatet finner dere i klubbhuset. Vi minner om at lagleder for hvert lag må oppsøke sekretariatet
i god tid før lagets første kamp for levering av navneliste hvis ikke dette allerede er fylt inn ved
påmelding.
Påmeldingsavgift er kr 600,- for de som spiller 3’er, kr 1000,- for 5’er og kr 1200,- for 7’er-fotball.
Faktura sendes automatisk på e-post ved påmelding.
Kvittering for betalt påmeldingsavgift leveres i sekretariatet sammen med lagsliste før lagets første
kamp. Avgift kan eventuelt betales i sekretariatet før oppstart. Betalingsterminal vil være tilgjengelig.
Turneringstelefon: 905 92 262

Restaurant/kiosk
Det er restaurant/kiosk på idrettsbanen med salg av tradisjonell kioskmat samt grillmat. Vi har alltid et sunt
alternativ. Vi tar i mot betaling både med kort og Vipps i tillegg til kontant.

Reglement
Leik Cup avvikles etter NFF's forskrifter og kampregler. Spillerne som deltar, må være spilleberettiget i henhold
til disse.

Spilletider
Årsklassene 7 år: 1x12 min
Årsklassene: 9-12 år: 2x15 min
Årsklassen: 17 år: 2x20 min

Protester
Jury godkjent av Trøndelag Fotballkrets er satt opp av arrangøren. Eventuelle protester skal levers skriftlig til
sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. Protestgebyr på kr 200,- betales ved innlevering av protest.
Gebyret blir refundert dersom protesten blir tatt til følge. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.

Utvisninger
Tvister og straff i forbindelse med utvisninger avgjøres av juryen. Straffeutmålingen skal skje i samsvar med
fotballkretsens forskrifter. Straff for utvisning skal sones i turneringen. Straff som ikke sones i turneringen, tas
hånd om av fotballkretsen. Fotballkretsen varsler om utvisninger.

Premiering
Alle deltakere får premie. I klassen 7-12 år tildeles ett lag pokal etter loddtrekning. Premieutdelingen foregår
fortløpende etter hvert enkelt lags siste kamp. I klassene 14-17 år premiers 1., 2. og 3.plass. Premieutdeling tar
plass etter bronsefinaler og finaler.

3'er fotball – gutter og jenter 6 – 7 år
Årsklassene 6-7 år spilles uten sluttspill. Ihht Norges Idrettsforbunds regler om barneidretten kåres det ingen
vinnere i disse klassene. Premie tildeles alle spillere. I tillegg tildeles en pokal til ett av lagene etter
loddtrekning. Spilletid: 1 min

5'er fotball – gutter og jenter 8 – 10 år
Årsklassene 8-10 år spilles uten sluttspill. Ihht Norges Idrettsforbunds regler om barneidretten kåres det ingen
vinnere i disse klassene. Premie tildeles alle spillere. I tillegg tildeles en pokal til ett av lagene etter
loddtrekning. Spilletid: 2x15 min.

7'er fotball – gutter og jenter 11 – 12 år
Årsklassene 11 - 12 år spilles uten sluttspill. Ihht Norges Idrettsforbunds regler om barneidretten kåres det
ingen vinnere i disse klassene. Premie tildeles alle spillere. I tillegg tildeles en pokal til ett av lagene etter
loddtrekning. Spilletid: 2x15 min.

7'er fotball – gutter og jenter 13 - 17 år
Årsklassene 14 - 17 år spilles med innledende runder og sluttspill. Ved uavgjort resultat i sluttspillkamper,
avgjøres kampen ve straffesparkkonkurranse. 3 straffer til hvert lag. Hvis det fortsatt da er likt, blir det 1 og 1
straffe til kampen er avgjort. Det utdeles premie til alle spillere samt pokal til 1., 2. og 3.plass. Spilletid:
2x20min.

