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FOSSUM SpareBank 1 Cup 2023
Skien Fritidspark -SKIENSHALLEN  4.-5 februar

TIL DELTAKENDE LAG.

FOSSUM I.F. ønsker velkommen tilbake til Fossum SpareBank 1 Cup

Cupen i år er den 36. i rekken i samarbeid med Sparebank1, og vi gleder oss over å være i Skien
Fritidspark, som utvilsomt er et av de flotteste anleggene i landet.
Spilletiden er i år satt til 1x18 min. med kort opphold mellom hver kamp. Vi ber derfor om
lagledernes hjelp når det gjelder å være på plass i god tid og at banen forlates umiddelbart etter
kamp.

LAGLEDERNE BES MERKE SEG FØLGENDE:

NB! PARKERING:
Parkeringplass er på høyre side av veien inn til Fritidsparken umiddelbart etter avkjørselen fra
hovedveien. Alternative parkeringsplasser finnes ved ishallen, Herkules Idrettspark, Klosterskogen
travbane. Det må ikke parkeres i boliggaten!
Viktig at dette informeres ut til lagenes supportere.

INNGANG / INNSJEKKING:
Lagledere sjekker inn sine lag ved ankomst til hallen både lørdag og søndag.
Hvert lag får 2 inngangsbilletter til lagleder og trener pr. dag.
Spillere som ønsker å komme seg inn i hallen i ”sivilt” tøy etter at de er ferdige med sine kamper, må sørge
for på forhånd å få stempel av dørvakten.
Inngang for øvrige er kr. 50,-, med unntak av barn u/12år (som går gratis).

Om hallen:
- Oppvarming er kun mulig bak teleskoptribune på garderobesiden.
- Bane A & C: Disse banene har vant kun på en side, og det spilles med sidelinje mot ytterveggen.
- Ball utover sidelinjen dømmes som indirekte frispark.

SPILLEPLAN:
Dameklassen, J14 og J13 spiller innledende kamper lørdag og sluttspill (A og B) søndag.
Jenter 15 spiller enkel serie lørdag.
Jenter 12 spiller kun lørdag
Jenter 11, 10, 9 og 8 år spiller kun søndag.

RETT TIL SLUTTSPILL FOR DAMER, J14 OG J13 AVGJØRES SLIK:
Nr. 1 og 2 i hver pulje spiller A sluttspill.
Nr. 3 og 4 i hver pulje spiller B sluttspill
Kampene i sluttspillet er forhåndstrukket.

NB!  Husk å sjekke sluttabeller med tanke på sluttspillet.
Dersom et lag ikke møter til sluttspillet, medfører dette en bot på kr. 1 000,-
og andre lag blir tilbudt plassen.
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BEGRENSNING:
Dispensasjon fra aldersbestemmelsene vil ikke bli gitt uten særskilt søknad -
forøvrig iht. NFF’s kampreglement §2-3  1
Bruk av gjestespillere er ikke tillatt.
De enkelte kretser`s særbestemmelser fra aldersbestemmelsene gjelder ikke.

PREMIERING:
- Finalelagene i A sluttspill premieres.
- Spillerpremie til klassevinnere i A sluttspill.
- Lagspremie til vinner av B sluttspill.
- I finalekampene i A sluttspillet kåres beste spiller på hvert lag.
- Premieutdeling for B sluttspill foregår umiddelbart på banen etter hver enkelt finale.
- For A sluttspillet er det felles premieutdeling etter siste finale.
- I klassen J15 kåres vinner av serien.
- Alle spillere 8-12 år får medaljer. Premieutdeling i hallens foaje etter lagets siste kamp.

SPILLEREGLER:
- Alle kamper varer  i 18 min. (merk sluttspillreglene).
- Det benyttes 5 spillere på banen inkl. målvakt.

I klassen J12, 11, 10, 9 og 8 år benyttes 6 spillere inkl. målvakt.
- Kampene spilles med innendørsball som holdes av arrangøren.
- Innbytte skjer ved hvert lags mål.
- Hjemmelaget spiller fra tribune-siden (inngangssiden).
- Innledende kamper spilles som enkel serie med 3 poeng for seier,

1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
- En spiller har kun lov til å spille for ett lag uansett klasse. Unntak for dette er keeper

som kan stå i mål for flere lag i samme klasse.

Utførlige spilleregler kan fås i sekretariatet.
Spilleregler og annen informasjon vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.fossum-fotball.no under
”arrangementer”.
NB! Husk å ta med reservedrakter/vester. Bortelaget skal skifte / ha på vester.

KIOSK:
Fritidsparkens kiosk ved hovedinngangen er åpen fra kl. 0900 lørdag og søndag.
Fossum har kiosk ved inngangen til hallen.

BADEANLEGGET:
Badeanlegget er åpent fra kl. 1000 -1900 begge dager. Bassenget tømmes kl. 1830.
Vi kan tilby alle deltakere reduserte pris kr. 130,- pr. dag.
Deltakerbevis fås i sekretariatet.

Evt. spørsmål kan rettes til Viktor Arvesen tlf. 92 24 64 67
Vi ønsker med dette VEL MØTT til hyggelige fotballdager i Skienshallen.

FOSSUM IDRETTSFORENING
Viktor Arvesen
turneringsleder


