FIRMAIDRÆT
aktiviteter for alle

FODBOLDTURNERING I HANNERUP
Firmafodbold i Hannerup
Firmaidræ ens forårs ude turnering i fodbold spilles i Hannerup og starter i uge 18 og slu er i uge 25.
Der spilles 5 og 7 mands henholdsvis mandage og onsdage på banerne.
Det lstræbes at der spilles 1 gang om ugen alt e er helligdage.
Der spilles alle mod alle og alle hold får 2 kamp pr. a en.
Der tages løbende nye hold med i turneringen, så programmet lpasses fra gang l gang og kan følges på www.ﬀﬁf.dk.
Som udgangspunkt vil dato og start dspunkt for holdene være de samme når nye hold tages ind i turneringen.
E erårs turneringen løber fra 12. august - 18. september, lmelding åbner primo juni.
Spillested:
Firmaidræ ens baner i Hannerup, Hannerup Engvej 1a, 7000 Fredericia.
Omklædning: Der er mulighed for omklædning og bad.
Rækker:
Spilledage:

Der inviteres i 5 og 7 mands herre.
Kvinder kan deltage og deltager på samme vilkår som herre.
5 mands mandage kl. 18.00 - 20.30
7 mands onsdage kl. 18.00 - 20.30

Bolde:
Holdene skal selv s lle med bolde. Det er førstnævnte der s lle med kampbolden
Overtrækstrøje: I lfælde af ens spilledragt er det sidstnævnte der bære overtrækstrøje.
Dommere:
Regler:

Point:
A ud:
Tilmelding:

PRIS

Der er påsa e dommere, som er ansvarlige for kampene. Dommerens anvisninger skal følges.
Der spilles 2 x 15 minu er pr. kamp
Der er henholdsvis 5 eller 7 spillere på banen og der kan være alle de udski er man ønsker
Der skal spilles med fodboldstøvler / sko, samt bæres benskinner.
Gult kort giver 5 minu ers udvisning, rødt kort resten af kampen og den e erfølgende kamp på dagen.
Der gives 3 point for vunden kamp og 1 point for uafgjort. Ved a ud/udeblivelse taber man 3-0
Der skal meldes a ud l såvel modstander
som turneringsudvalget.
Der kan løbende lmeldes, men sidste lmelding
før sæson start er den 20. april

Hele turneringen - 5 runder 1250,00 kr.
Pris pr. runde er 300,00 kr. deltager man i mere end 2
runder er prisen 250,00 kr. pr. runde here er.

YDERLIG INFO
Kontakt: Ib Østergaard
ib@funma c.dk - 40 19 58 76

Fredericia Fag- og
FirmaIdrætsforbund
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Stafetten Fredericia
Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 18.00
Sundhedshuset, Øster Voldgade 21

Læs mere og tilmeld på www.fffif.dk

