DUK
REGIONAL FODBOLDTURNERING
2017 I HORSENS
Arrangeret af Sankt Josefs Unge Katolikker

Lørdag d. 2. september gentages succesen, når der igen bliver
afholdt regional fodboldtuerning i Horsens!

Praktiske informationer
Her spiller vi:
Fussingsvej 6, 8700 Horsens
Horsens Byskole

Hold:
Hvert sogn kan stille op med flere end et team (et team a minimum 7 personer + udskiftere) – både drenge og piger kan deltage.
Der vil blive spillet to kampe ad gangen - en voksen turnering og en
børne/ungdomsturnering.
 For at et hold kan klassificeres som et børne/ungdomshold skal størstedelen af spillerne være 18 eller derunder. (Ved mangel af spillere
under 18 er det tilladt at have 2-3 spillere over 18).
 For at være betragtet som et voksenhold kræves det at størstedelen af
holdet er over 18. (Det anbefales, at alle på et voksenhold er over 18).

Regler:







For at deltage i turneringen skal man som minimum stille op med et
hold á 7 personer + eventuelle udskiftere.
Det er tilladt at have udskiftere med på sit hold, men man kan ikke
mikse hold løbende, fx hvis et sogn møder op med flere end et hold,
eller hvis man låner sympatispillere fra andre sogne.
En kamp består af to halvlege á 5 minutter.
Normale fodboldregler (uden offside).

Transport:
Lokalforeningerne skal selv sørge for transport til og fra Horsens.
Mødestedet er: Fussingsvej 6, Horsens 8700 - Horsens Byskole
Hvis man ønsker at klæde om ved ankomsten, bedes I møde mindst kl. 9.30,
hvor omklædningsrum stilles til rådighed.
Klik her: https://duk.dk/?page_id=456, hvis I vil søge tilskud hos DUK for evt.
støtte til transport.

Tilmelding – senest d. 26. august:
Tilmelding er nødvendigt af hensyn til transport, indkøb og planlægning.
Gør derfor følgende:
1. Send en mail til horsens@duk.dk med følgende:
a. Det totale deltagerantal samt navn og alder på deltagerne
b. Hvor mange hold I stiller op med
c. Mobilnr. på sognets kontaktperson
2. Prisen pr. deltager er 25 kr.
3. Betalingen skal foregå samlet igennem Mobilepay på: 52 80 25 25 husk at skriv hvilket sogn I kommer fra.

Præmier:
Ved afvikling af den regionale fodboldturnering vil der selvfølgelig også være
præmier!
Præmierne er:
 Fairplay-pris
 Topscorer-pris
 Bedstespiller-pris
 Åretsmålmand-pris
 Vinderpokal (børne/ungdomsturnering og voksenturnering)
OBS! Sidste års vinder skal medbringe vandrepokalen, som skal have en indgravering af lokalforeningens navn.

Forplejning:
SJUK sørger for sandwich, frugt og vand til alle deltagerne.

For yderligere informationer:
Kontakt Peter Mai på mobilnr. 52 82 82 88, Patrick Hoyos på mobilnr.
22 48 16 27 eller pr. mail: horsens@duk.dk.
Vi håber, I er friske og med på idéen! Så husk at tilmelde jeres lokalforening!

Med venlig hilsen

Sankt Josefs Unge Katolikker

