Midtdjurs Maleren
Cup 2021
Indbydelse til stævne i indefodbold den
12., 13. og 14. samt 21. februar 2021
i Kolind+ / Kolind Hallen
Arrangør:
Kolind-Perstrup IF

Præmiesponsorer:

Sportigan Kolind

Hermed indbydelse til vort traditionsrige indefodboldstævne.
Vi ser frem til igen i 2021 at kunne byde velkommen i Kolind+ /
Kolind Hallen. Vi har foretaget en udskiftning blandt vore stævnesponsorer, så Midtdjurs Maleren indtræder som navnesponsor og
Djurslands Bank og Sportigan Kolind er præmiesponsorer.
Vi er opmærksomme på den specielle Corona-situation og afvikler
selvfølgelig stævnet med iagttagelse af alle udmeldte restriktioner.
Skynd Jer at tilmelde Jeres hold – vi håber på deltagelse af rigtig
mange hold, så klubbernes børne- og ungdomsspillere kan få en
positiv oplevelse omkring vinterferien.
Corona-situationen gør, at denne stævneindbydelse ikke indeholder
vor sædvanlige indbydelse i Senior- og Oldboysrækker, da det aktuelt ikke er muligt at afvikle disse.
Hvis nye restriktioner vil gøre, at afvikling af stævnet bliver umuliggjort, vil alle indbetalte gebyrer m.v. selvfølgelig blive tilbagebetalt.
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Spilledage:
Fredag den 12. februar:
Drenge U13 A - og B-række, Drenge U14-række, Drenge U15-række samt
Drenge U16-række
Lørdag den 13. februar:
Drenge U10 A- og B-række, Drenge U11 A- og B-række, Drenge U12 Aog B-række
Søndag den 14. februar:
Drenge/Piger U6, Drenge/Piger U7, Drenge U8 A- og B-række, Drenge U9
A- og B-række
Fredag den 19. februar:
Lørdag den 20. februar:
Søndag den 21. februar:
Pigerækkerne
Tilmeldingsgebyr:
Børnehold U6 og U7
Børne-/ungdomshold U8-U12
Øvrige ungdomshold

kr. 250,kr. 350,kr. 400,-

Gebyret skal (hvis ikke andet er aftalt) indbetales ved tilmeldingsfristens
udløb på netbank i Djurslands Bank reg. nr. 7300 kontonr. 1109914.
Ved tilmelding bedes oplyst holdnavn samt telefonnummer og
mailadresse på holdets kontaktperson.

Præmier:
•
•
•
•

Til nr. 1, 2 og 3 i hver aldersgruppe/række
Til det mest scorende hold i de indledende puljer i hver aldersgruppe
Præmier til alle hold i U6 og U7
Desuden flere overraskelser/”spurtpræmier”

Regler:
Der spilles efter DBU’s regler for indefodbold samt alle Corona-regler.
Drenge U6 og U7 spiller på tværs med 3 på banen.
Der gøres opmærksom på, at der jf. reglerne i U8 og U9 Drenge samt U10
Piger spilles med målmand, der må parere. Ved U13 samt ældre årgange
spilles med en spiller over midterlinien.
I nogle årgange spilles kun i én række – i andre årgange spilles i både en
A- og en B-række (jf. ovenfor). Vi skal dog på det kraftigste opfordre
hold/klubber til at tilmelde i passende rækker – d.v.s. at hold med
styrke til A-række skal tilmeldes i A-rækken – dette er mest fair for
alle. Arrangør forbeholder sig dog ret til at slå A- og B-række sammen i
årgange med for få deltagende hold, ligesom det kan være nødvendigt
med sammenlægning af flere enkeltstående årgange til én samlet række.
Tilmelding:
Tilmelding til: Jørgen Antonsen Tlf. 5087 2028, på nedenstående mailadresse:
jpantonsen58@gmail.com
samt via staevner.dk, idet det bemærkes, at ikke alle hold tilmeldt på
anden facon (mail m.v.) registreres her.
Tilmeldingsfrist: Senest søndag den 24. januar 2021
Se programmet på www.kolind-if.dk fra søndag den 31. januar 2021

