Fotballstiftelsen med Strømsgodset Toppfotball som sportslig
ansvarlig ønsker velkommen til ny Nasjonal Turnering
Tønsberg, tirsdag 4. desember - onsdag 5. desember 2018

Tirsdag 4. desember
11.00 – 12.00
12.0012:30 – (17:00)
16.30 - 18.00
Tønsberg
19.30 -

Lunsjbuffet
Offisiell åpning av turnering
Turneringsspill Fix Arena
Gruppeinsjekk for lagene på hotell Quality Hotel
Festmiddag med underholdning

Onsdag 5. desember
07.00
09.00
10.30
15.30

– 09.00
–10.00
– 15.30
-

Frokost – Quality Hotel Tønsberg
Transport til Fix Arena
Turneringsspill – Fix Arena
Premieutdeling

Under hele turneringsspillet tirsdag og onsdag vil det være mat/drikke tilgjengelig for alle
deltakere.

Kampoppsett Nasjonal Turnering

Tirsdag 4. desember

Innledende gruppespill
Gruppe A

Strømsgodset

Ham-Kam

Start

Sandefjord
Fram Larvik

Gruppe B

Brann

Vålerenga

Haugesund/
Notodden

Gruppe C

Stabæk

Moss

Tromsø

Asker

Gruppe D

FFK

Odd

Jerv

LSK

Onsdag 5. Desember

€

SPILLEREGLER

•

Kampenes varighet er 2 x 10 minutter med 5 minutters pause.

•

Alle kamper skal ledes av en dommer som har full myndighet til å håndheve
spillereglene i forbindelse med den kamp han er oppnevnt til.

•

I innledende runder gis det 3 poeng ved seier, 1 poeng ved uavgjort og 0
poeng ved tap.

Tabellen rangeres etter følgende kriterier:
1. Antall poeng
2. Målforskjell
3. Ved lik målforskjell, går laget som har scoret flest mål foran.
4. Skulle det fortsatt stå likt, vil innbyrdes oppgjør være avgjørende.
5. Straffesparkkonkurranse
6. For å avgjøre turneringens beste 2’er og lag nummer 13 benyttes
snittpoeng,
dersom flere lag står på lik poengsum som 13. plass vil loddtrekning
benyttes.
•

•

Advarsler og utvisning praktiseres i henhold til NFFs spilleregler for
sjuerfotball, ved utvisning vil en kamps karantene gis automatisk.

•

Straffespark skal tas 8 meter fra mållinjen.

•

Sluttspillet skal spilles med 1 x 5 minutter (Golden goal), dersom det står
likt ved full tid. Skulle det fortsatt stå likt etter Golden goal, skal det
avgjøres ved straffesparkkonkurranse. Hvor hvert lag tildeles 3 straffer hver,
står likt etter at begge lag har tatt sine straffer vil det tas 1 straffe hver til
avgjørelsen har falt.

I tillegg til dette ble det også avtalt på klubbmøte i mai at:
•
•
•

Det ikke er anledning til å sette inn ekstra spillere når motstander har
firemålsledelse
Trenere/ledere har ikke anledning til å spille
Klubber kan låne av hverandre
Å låne ut spillere til hverandre under turneringen er helt flott. Klubbene oppfordres
til å gå i dialog i forkant av turneringen slik at lagene i rimeldig tid i forkant vet hva
de har å benytte under turneringen.

•

Utover dette henviser vi til NFFs spilleregler for sjuerfotball for Senior.

Praktisk informasjon:

Adresse til hotellet:
Quality Hotel Tønsberg
Ollebukta 3
3126 Tønsberg

Tlf: 33 00 41 00
Epost: Q.Tonsberg@choice.no

Parkering ved hotellet:

Nærmeste alternativ er P-huset under hotellet (maks høyde 2,10m)
og parkeringsplass på andre siden av gaten for hotellet. Må forhåndsbetales på
automat med kort eller mynt. Det er også mulig å betale via parkeringsselskapets
egen app. For andre parkeringsalternativer, vennligst kontakt resepsjonen.
Transport fra hotell til FIX Arena:
De av lagene som har transport tilgjengelig under oppholdet bruker egen transport til- og
fra arenaen. Vi oppfordrer samtidig til å ta med seg de lag som ikke har egen transport.
Det vil bli satt opp ekstra buss ved behov.
Transportbehov utover dette bes meldes til Selim – Selim.Emeci@fotballstiftelsen.no - 922
17 811
Hotellrom:
De klubber som stiller med fullt lag, 12x2 eller flere, har til disposisjon inntil 4 sgl, 2
trippel og resten doble. Lag med bortimot halvparten av denne deltagelsen har til
disposisjon inntil 3 sgl, 1 trippel og resten dbl. Som meddelt tidligere vil klubben bli
fakturert for deltagere over 14 med kr 2.000 pr person.
Navneliste med fornavn/etternavn og fordelt på rom sendes Marianne senest 26.
november – msma@online.no
Parkering på Fix Arena:
Foretrukken parkeringsplass vil være grusbanen med ankomst fra Hortensveien.

Fasiliteter:
Hallen har en temperatur på 6-8 grader når det er -20 ute, 8-10 når det er -20 ute, og 10-12 når
det er 0 ute. 4 garderober og 2 dommergarderober reservert til damer. Det er to spisesaler
med kapasitet til 70. På sluttspilldagen vil det være håndklær tilgjengelig for dusjing før
avreise.
Fix Arenahar kunstgress og vi ber om at dette hensyntas ved valg av skotøy. Skruknotter er
ikke tillatt på arenaen.

Bespisning:

Mat fra vår partner Orkla vil være tilgjengelig i partnerrestauranten gjennom hele
turneringsspillet. Selv om det er lagt opp til lunsj klokken 12:00 den 5. vil det være mat
tilgjengelig for lagene som er ferdig med sine kamper 11:30. Vi oppfordrer alle til å holde
orden i bespisningslokalet.
Fakturering av utgifter:
Alt i fellesprogrammet er inkludert i opplegget. Eventuelle andre utgifter avklares med
Marianne Smith Magelie. Ingen har anledning til å føre noe på rommet.
Reiseutgifter til turneringen faktureres: Fotballstiftelsen, Gamle Ringeriksvei 59, 1357
Bekkestua som sendes per epost til Marianne Smith Magelie - msma@online.no − 9226
1332.
Helse-/og omsorgskomiteen:
Vi har invitert komiteen til å være med på åpningen av turneringen. Dette vil være en flott
mulighet til å vise oss frem. En representant fra komiteen vil forestå den offesielle
åpningen.
Vi gleder oss til to spennende dager sammen.
Beste hilsen
Ole Tobias, Hedda, Selim og Marianne

