VELKOMMEN
TIL
POPZ ELITE CUP
2016

VELKOMMEN
Slagelse B & I og stævnets sponsorer er glade for at kunne byde
velkommen til POPZ ELITE CUP 2016!
Stævnet afholdes som en afslutning på efterårsturneringen i årgang
2004, hvor man vil spille 8-mands kampe.
Alle kampe bliver spillet på kunstbaner.
Der vil på dagen blive udleveret frugt til alle ved ankomst.
Der vil på dagen være deltagelse af 15 hold fordelt på 7 i a-rækken og 8 i
b-rækken. Alle hold er garanteret 4 eller 5 kampe.
Der vil være pokaler/medaljer til de første 3 i hver række. Herudover vil
der også være præmier til udvalgte individuelle præstationer.
Vi håber alle I vil støtte op om vores projekt på dagen. Respekter de
frivillige, støtte vores sponsorer og være med til at passe på vores
fodboldbaner.
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Hovedsponsor

Guldsponsor

Andre sponsorer
McDonalds

Home

Vitrinen

Roll ’n Eat

Smarteyes

Skoringen, Kalundborg

Drømmeland

Carsten P

Din Tøjmand, Korsør

Paw Sko

Helsam

Matas, Korsør

Sejs Dyner

Baba’s Bagels

Sportigan, Korsør

Jysk

Kræmmerhuset

Gørlev Legetøj

Photocare

Beauty 4 You

Punkt1, Gørlev

Skoringen

Klippegården

Unique M, Mette Faldborg

Vero Moda

Upper Hill

Biltema Slagelse

Otto Johansen

Bilka

STARK

Kebab Palace

Creme Fraiche

Sportsmaster Kalundborg

Intersport

Murer Madsen

Bog & Idé Kalundborg

Intersport Kalundborg

Kalundborg Vinhus

Materialisten Kalundborg

Vestsjællandscentret

PH Anlæg

HETolke&konsulentservice

Kebab House

Saray Kebab

Middletown Pizza & Bagel

Slagelse Cykel Perron

Fakta

Super Mad

Dissing

Vila

Men’s Shop

City Caféen

Augusta

Stender

Game Stop

Kop & Kande

Bazar

Sportigan Klub & Erhverv

Intertek Denmark A/S

Uptown

Praktisk Information
Spillested:
Slagelse Stadion, Parkvej 41, 4200 Slagelse.
Alle kampe afvikles på de to kunstbaner bagved Slagelse B & I ’s klubhuset.
Parkering:
Der vil være mulighed for parkering ved Slagelse Hallen, Slagelse Sygehus samt på Fælledvej lige ved siden
banerne.
Stævnebord og indskrivning:
Er placeret i Slagelse B & I Klubhus, hvor man skal melde sin ankomst, når man kommer. Her vil man også
blive henvist til hvilke omklædningsrum man må benytte på dagen, samt udlevering af diverse praktiske
informationer.
Seneste mødetid ved stævnekontoret 30 min. før kampstart.
Omklædning:
Jeres holdnavn vil stå oplyst på det omklædningsrum, som I skal klæde om i. Der er flere hold i rummet, så
husk at tage jeres ting med. De kan stå til opbevaring i klubhuset.
Toiletter:
Der forefindes toiletter i alle omklædningsrum samt i vores klubhus.
Forplejning:
Der vil under hele stævnet være opstillet telte, hvor der er mulighed for at købe varme drikke, køb af kage,
samt POPZ Popcorn mm. Herudover vil der i vores klubhus være muligt at købe boller samt dagens varme
ret.
Der henstilles til ingen brug af fodboldstøvler indenfor i klubhuset!
Overtræksveste:
Ved sammenfald af spillerdragter, bedes sidstnævnte hold i programmet, iklæde sig overtræksveste.
Overtræksveste kan lånes på stævnekontoret ved problemer.
Præmieoverrækkelse:
Foregår umiddelbart efter de afgørende placeringskampe/finaler.
Stævneledere:
Før dagen:
Felix Heilmann, tlf. 31388366
På dagen:
Thomas Dyhr TLF: 40933440
Kasper Lund TLF: 27595877

Tombola
Der vil på dagen blive afholdt stor tombola med mulighed for køb af lodder. Der er præmier fra alle vores
sponsorer på dagen.

Der er mulighed for at vinde rigtig gode præmier, så det anbefales at deltage i TOMBOLAEN. Alt overskud
går til Slagelse B & I årgang 2004 udenlandstur i 2017.

Konkurrencer
Jonglering:
Det handler om at få flest jongleringer. En jonglering tælles for en boldberøring. Et forsøg tælles som hver
gang du prøver i firkanten, dog har man med et forsøg ekstra, hvis man ryger ud indenfor 10 jongleringer.
Der er opstillet en firkant på 2 * 1 meter, hvor man skal holde sig indenfor. Ligeså snart en fod eller en
anden kropsdel er uden for firkanten er forsøget overstået.
De personer med flest jongleringer sidst på dagen vinder præmien. Der er præmier til de bedste 3.
Indkast:
Det handler om at kaste længst.
Der er opstillet en kastebane, hvor der måles, hvem der kaster længst. Begge fødder skal være i jorden, når
bolden slipper hænderne.
De tre personer der har kastet længst på afslutningen af dagen vinder præmier.
Hvor mange stykker granulat?
Det her er ganske simpelt.
Gæt på hvor mange stykker granulat, som der er i beholderen. De 3 der kommer tættest på vinder.

Alle forsøg/gæt koster 3 kroner pr. styk. Der er 4 for 10 kroner. Der er selvfølgelig mulighed for at
kombinere sine 4 forsøg. Alt overskud går direkte til Slagelse B & I årgang 2004 udenlandstur i 2017.

Præmier:
Der vil være præmier til 13 spillere + 2 trænere til nr. 1, 2 og 3 i hver række.
Herudover kåres der nogle individuelle præstationer. 1 bedste spiller i både række a og b. 1 bedste
målmand i både række a og b. Disse to vil blive kåret i forbindelse med præmieoverrækkelsen i de to
rækker.
Disse 3 præmier vil blive kåret i forbindelse med præmieoverrækkelsen begge rækker.
Der vil i løbet af dagen gå en dommerjury rundt, som vil kåre ovenstående.

Stævnets Afvikling
I A-rækken køres der med Liga-turneringsform. Alle spiller mod alle – og vi ender derfor med en stilling til
sidst. Alle hold spiller 5 kampe á 2x15 min.
I B-rækken køres der med indledende puljer. Efter puljespillet bliver der afviklet slutspilskampe, hvor man
er garanteret to ekstra kampe lige meget hvilket nummer du bliver i puljen. Alle kampe bliver spillet på 2 *
15 minutter undtagen pulje to i B-rækken, hvor der i puljespillet spilles 2x20 minutter.
Baner:
Der spilles på 4 baner. Kampene afviklet så vidt det er muligt samtidig.
Dommere:
Kampene i A-rækken vil blive dømt af såkaldte ”sorte” dommere. Alle kampe i B-rækken vil blive afviklet
med meget kvalificerede frivillige dommere.
Undgå tilråb efter dommerne, hvis der er problemer med dem, så er i velkomne til at kontakte
stævneledelsen.
Indberetning af resultat:
Alle resultater skal umiddelbart efter kampens afvikling indberettes af det vindende hold.
Ved uafgjort skal førstnævnte hold komme op til stævnekontoret med resultatet. Dette skal ske hurtigst
muligt efter kampen. Så vi lynhurtigt efter puljespillet kan påvise hvem der skal spille mod hvem i
slutspillet. Indberetningen kan også ske ved en sms til Kasper Lund TLF: 27595877
Spillere:
Den enkelte spiller må ikke repræsentere flere hold på samme dag. Kig dog forbi stævnekontoret, hvis der
er problemer, så finder vi en løsning.

8-mands fodbold
Banestørrelse:
1 halv 11 mands bane.
Boldstørrelse:
Der spilles med boldstørrelse 4.
Spillernes antal:
Der må været et frit antal spillere på hvert hold, men der er dog maks. 13 præmier pr. hold.
Det er tilladt at sætte en ekstra spiller på banen, når man er bagud med 3 mål.
Gult Kort:
Ved modtagelse af et gult er den udviste spiller udenfor i 5 minutter. Holdet er i de 5 minutter en spiller
mindre på banen.
Spillernes udstyr:
Alle spillere skal have ens spilletrøjer og strømper samt benskinner. Målmandens outfit skal adskille sig fra
de andre.
Spilletid:
Alle kampe afvikles over 2 * 15 minutter undtaget pulje 2 i række A, hvor der spilles 2 * 20 minutter med 3
minutters pause.
Igangsættelse:
Ved start og ved scoring igangsættes på midten. Modstanderen skal være minimum 7 meter væk.
Hjørnespark:
Alle hjørnespark tages på mållinjen mellem målfeltet og sidelinjen.
Frispark/Straffespark:
Alle spark tages der, hvor dommeren henviser til at de skal tages både, hvis de er indirekte og hvis de er
direkte.
I øvrigt:
Trænere/holdledere opholder sig på sidelinjen!

Ordensregler:
•
•
•
•
•
•

Rygning forbudt på kunstbanerne og i klubhuset
Alt affald skal smides i skraldespandene på anlægget
Tag hensyn - hold afstand til banerne
Banerne må kun betrædes af spillere, trænere og dommere
Hunde frabedes i for stor nærhed af banerne
Godt humør er en selvfølge

Puljer
A-rækken:
A-ligaen:
Slagelse B&I
Næstved
SRS
Skjold Birkerød
Dragør
Holbæk

-

B-rækken:
Pulje 1:
- SRS
- Skjold Birkerød 2
- Næstved
-

Brøndby

Pulje 2:
-

Slagelse B&I
Holbæk
Skjold Birkerød 3

Kampprogram A-rækken - Puljespil:

A-rækken køres som liga/turnerings-form – og vinderen af rækken er altså holdet med flest
point efter alle kampe spillet. Alle spiller mod alle.

Kampprogram B-rækken

Kampprogram B-rækken Slutspil:

Kampr.nr.

Bane
13
14
15
16

Kamp.nr.

Bane
18
19
20

Tidspunkt
3 Semifinale
14:55-15:30 Vinder Pulje 1
4 Semifinale
14:55-15:30 Vinder Pulje 2
Banepause 30 minutter
3 Bronzekamp 16:00-16:35 Taber Kamp 13
4 Finale
16:40-17:15 Vinder Kamp 13

Tidspunkt
3 Pulje/Placering 14:15-14:50
4 Pulje/Placering 15:35-16:10
3 Pulje/Placering 16:40-17:15

Nr. 3 Pulje 2
Nr. 4 Pulje 1
Nr. 3 Pulje 1

Vs
Vs

Toer Pulje 2
Toer Pulje 2

Vs
Vs

Taber Kamp 14
Vinder Kamp 14

vs
vs
vs

Nr. 4 Pulje 1
Nr. 3 Pulje 1
Nr. 3 pulje 2

