Invitasjon til FeFo Cup 2018
Kirkenes Idrettsforening har for 15. år på rad gleden av å invitere til FeFo Cup, klubbens årlige
fotballturnering for aldersbestemt fotball. Vi vil også i år fordele turneringen over to helger, for å få til å
øke kamplengdene for alle klasser.
Det betyr at miniturneringen (J/G 7, J9,G9, J11, G11, J13 og G13) foregår lørdag 27. oktober i Barentshallen.
Hovedturneringen (G15, J15, G17, J17, Junior) foregår 2.- 4. november i Barentshallen.
Klasseoversikt:
Antall
spillere pr
lag

Fødselsår, spillere

J15

7’er

Født etter 1.1.2003

G15

7’er

Født etter 1.1.2003

J17

9’er

Født etter 1.1.2001

G17

11’er

Født etter 1.1.2001

Junior

11’er

Født etter 1.1.1999

J/G7

3’er

Født etter 1.1.2011

J9

5’er

Født etter 1.1.2009

G9

5’er

Født etter 1.1.2009

J11

5’er

Født etter 1.1.2007

G11

5’er

Født etter 1.1.2007

J13

7’er

Født etter 1.1.2005

G13

7 ‘er

Født etter 1.1.2005

Mini-turnering

Hoved-turnering

Klasse

Spilletid pr
kamp

Premiering

1x23 min
Nr 1, 2 og 3 +
vandrepokal
1x28 min

1x13 min
Medalje til alle
spillere

Turneringsdager
Kamper spilles fra fredag
2.november kl 16.30 til
søndag 4.november kl
17.00. (kamper med lokale
lag kan forekomme også
torsdag 1. november)
Påmeldigsfrist:

Kampene spilles lørdag
27.oktober
J/G7, J9, G9, J11 og G11: kl
8.00 – 14.00
J11, G11, J13 og G13: kl
14.30 - 20.00 Endringer i
tidsramme må påregnes.

1x18 min

Kamplengder kan på kort varsel endres til noen minutter lengere for enkelte klasser. Mix-lag skal spille i
gutteklassene. Alle lag får spille minimum fire kamper.

Spillereglement:
Overårige spillere: Det må søkes dispensasjon for alle overårige spillere. Det kan kun være to overårige
spillere på banen om gangen i 11’er-kamper, og én overårig spiller om gangen i 9’er, 7’er og 5’er-kamper.
Merk: Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel, og kan i sesongen 2017 ikke spille på lag i
sin egen aldersklasse eller høyere. Søknad sendes til Lars Johansen, aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no
Gjestespillere: Hvis en klubb ikke kan stille med mer enn 9 spillere i 7’er-kamper, 11 spillere i 9’er-kamper
eller 13 spillere i 11’er-kamper, er det etter søknad tillatt med inntil to gjestespillere. Et lag med
gjestespillere skal ikke bestå av mer enn eller 15 spillere (11’er-kamper) 13 spillere (9’er-kamper) eller 11
spillere(7’er-kamper). Søknad sendes til Lars Johansen, aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no
Sammensatte lag: Der hvor to eller flere klubber ikke alene kan stille eget lag (lagetg har mindre enn 7
spillere i 7’er-kamper, mindre enn 9 spillere i 9’er-kamper eller mindre enn 11 spillere i 11’er-kamper),
tillates sammensatte lag etter søknad. Søknad sendes til Lars Johansen, aldersbestemtfotball@kirkenesif.no
Spillere under overgang: En spiller som har søkt/skal søke om overgang til ny klubb i sesongen 2018, kan
etter søknad spille for den nye klubben under turneringen. Søknad sendes til Lars Johansen,
aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no
Vi ber om at klubber/trenere vurderer nøye behovet for å benytte seg av muligheten med overårige eller
gjestespillere før man sender søknad.
Også øvrige spørsmål om spillereglement kan rettes til aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no
Dommere:
Divisjonsdommere, kretsdommere, klubbdommere, rekrutteringsdommere.
Påmelding:
Påmelding av lag og bestilling av overnatting og mat gjøres fra mandag 17.september 2018.
Hver klubb kan melde på max 3 lag i J/G 7. Hvis dere har ønske om flere ber vi om at dere tar kontakt med
klubben på aldersbestemtfotball@kirkenes-if.no
Påmelding til Miniturneringen: https://www.profixio.com/reg/fefo-cup-miniturnering-2018
Påmelding til Hovedturneringen: https://www.profixio.com/reg/fefo-cup-hovedturneringen-2018
Påmeldingsavgifter:
G/J7:
J9, G9, J11, G11, J13, G13:
J15, G15:
J17, G17, Junior:

Kr 350,- pr lag.
Kr 750,- pr lag.
Kr 1150,- pr lag.
Kr 1300,- pr lag.

Betaling gjøres til kontonr: 4930.12.46306 og alle betalinger må merkes med klubb- og lagsnavn på alle
lag betalingen gjelder.

Frister:
Påmeldingsfrist miniturnering:
Betalingsfrist, påmeldingsavgift, miniturnering:

Fredag 12. oktober
Onsdag 24. oktober

Påmeldingsfrist hovedturnering:
Frist - bestilling av overnatting/mat:
Betalingsfrist, påmeldingsavgift hovedturnering:

Fredag 12. oktober
Fredag 19. oktober
Fredag 26. oktober

Det plass til et begrenset antall lag, og påmeldte lag som ikke har betalt påmeldingsavgift ved
betalingsfristens utløp blir ikke prioritert dersom antall lag overskrider turneringens kapasitet. Først til
mølla-prinsippet gjelder.
Trekking av lag påmeldt til hovedturneringen etter 22. oktober medfører et gebyr på 3000,-

Bestilling og priser, andre tjenester:
Overnatting og måltider tilbys kun ved hovedturnering. Både overnatting og bespisning for tilreisende lag
bestilles og betales samtidig med påmelding.
Priser - overnatting:

J15,G15
J17,G17, Junior

Kr 1150,Kr 1300,-

Sovepose og liggeunderlag på medbringes. Lagene innkvarteres på Kirkenes vgs og
på Hesseng flerbrukssenter.

Priser – bespisning:

Kr 300,- pr person. I prisen inngår frokost lørdag og søndag, middag lørdag og
kvelds lørdag. Det serveres taco til middag på lørdag.

Alle anlegg er i nær tilknytning til Barentshallen. Bespisning vil skje på Kirkenes videregående skole, tre
minutters gange fra Barentshallen. Mer informasjon vil finnes i lagledermappene ved ankomst.
Kirkenes IF ønsker med dette velkommen til fotballhelg i Sør-Varanger.
Sportslig hilsen
FeFo Cup v/ Renate Hansen, leder FeFo-cup og Hanne Torgersrud, leder KIF aldersbestemt fotball.

