Välkomna till JS ”Knatte” Cup inomhus cup för P-03, P-02, P-01, P-00 och F-00.
Cupen spelas i Nils Holgersonhallen i Skurup lördag 4/4 och söndag 5/4 – 2009.
Vid ankomsten
Anmälan sker i sekretariatet, senast 20 minuter före första matchen för laget.
Vid anmälan får ni information om vilket omklädningsrum laget har till förfogande. Då det
kommer att vara mer än ett lag i varje omklädningsrum.
FÖR KLÄDER OCH VÄRDESAKER I OMKLÄDNINGSRUMMEN ANSVARAS EJ.
Matchdax
Laget skall vara på plats vid planen senast 10 minuter innan matchstart.
Detta för att vi skall klara hålla tidsschemat. Ni får värma upp mellan plan A och plan B
innan match.
Efter matchen finns tid för snabb avtackning innan nästa match skall igång. Var noga
med att hålla fastställda tider.
Regler
Skånes FF:s regler för 5-mannafotboll. (Fotbollsskor rekommenderas).
Matchtiden är 1 x 13 minuter.
Cupen spelas med 5 manna lag.
5 manna mål spelar P-03, P-02 och P-01 (bollstorlek 3:or.)
7 manna mål spelar P-00 och F-00 (bollstorlek 4:or.)
Inspark: Ersätter inkast (ute). Motståndare ska vara minst 5 m från den plats insparken sker.
Insparken får inte gå direkt i mål. Målvakten får ej ta upp bollen med händer. Man har 4 sek
på sig att sätta i gång bollen, annars går frisparken till motståndarna. Vid inspark ska den som
gör insparken befinna sig utanför plan. Inspark vid träff i tak.
Målvaktsinkast: I alla åldersgrupper gäller att målvakten ej får ta upp bollen med händerna
vid tillbakaspel. Målkast ersätter inspark ute. Målkast ska ske inom 4 sek, och kastas ut ur
straffområdet, men ej över mittlinjen. Vid målvaktsräddning får målvakten kasta eller
sparka ut bollen, spark får gå direkt i mål.
Matcherna döms av licensierade ungdomsdomare.
Priser
Samtliga deltagare får medalj. (10 st/lag).
Kiosk
Det finns möjlighet att köpa hamburgare, korv, frallor, kakor, dryck, frukt och godis till
humana priser.
Till sist hoppas vi att alla får en trevlig och underhållande helg. Vi hoppas att alla deltagande
lag blir nöjda med arrangemanget, men skulle någon inte vara det vänd Er direkt till
sekretariatet. Detta för att vi så snabbt som möjligt skall kunna åtgärda problemet. Ni får
självklart också tala om för oss och andra om ni tycker att arrangemanget varit bra.
Skurups AIF´s Ungdomssektion

