
SKAGEN IDRÆTS KLUB 

INVITERER TIL 

MINI SKAW CUPMINI SKAW CUPMINI SKAW CUPMINI SKAW CUP    

20. 20. 20. 20. ---- 21. AUGUST 2016 21. AUGUST 2016 21. AUGUST 2016 21. AUGUST 2016    



Lørdag - søndag d. 20. - 21. august 2016 inviterer Skagen Idræts Klub til  
”MINI SKAW CUP”  

på Spar Nord Arena, Stadionvej 2 i Skagen. 
 
Turneringen er tiltænkt som en opstart inden efterårsturneringen for pige 
og drenge spillere i U7 - U13  går i gang. Der vil blive lagt vægt på at det 
gælder om at spillere sammen med forældre og søskende får en hyggelig 
dag, hvor det sociale får mindst lige så stor betydning som det sportslige. 
 
Pris pr. hold 5 mands er kr. 500,00 (max. 8 pr. hold) og kr. 750,00 
(max. 11 pr. hold) for 8 mands hold. 
Holdene i både piger og drenge forsøges inddelt på niveau A+B 
Med henhold til parkering opkræves et gebyr på kr. 20,00. 
 
Tilmelding af hold kan ske på skagenik@skagennet.dk med oplysning 
om klub, kontaktperson, spillerække samt antal spillere. 
 
Tilmeldingsfrist - jo før jo bedre - dog senest 20. juni 2016. Betaling for 
deltagelse sendes sammen med tilmelding med oplysninger om hold på 
vores konto i Spar Nord Bank,  
Reg.: 9015 kontonummer: 1460024702. 
 
Der vil på stævnepladsen være mulighed for at købe: 
• Kaffe og hjemmebag 
• Superlækre og sunde sandwich 
• Øl, sodavand og vand 
Alt til fornuftige priser. 
 
Turneringsprogrammet vil være tilgængeligt på SIKs hjemmeside, 
www.skagenik.dk og facebook.com/miniskawcup senest 8 dage før afvik-
ling af cup. 
 
Vi glæder os til se dig og dit hold til MINI SKAW CUP # 2 i Skagen d. 
20. - 21. august 2016. 
 
Yderligere oplysninger vedr. cuppen kan fås ved henvendelse til Henrik 
HA Andersen, tlf.: 2033 4010 eller på mail ha1965@live.dk 
 
Tag dit hold med til MINI SKAW CUP i Skagen og få en god start på ef-
terårssæsonen for dine spillere.  
 
Med sportslig hilsen 
Mikro-afdelingen i SIK 
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TURNERINGESREGELMENT: 
 1: Boldstørrelse 
Størrelse 3 benyttes i U7 - U9. 
Størrelse 4 benyttes i U10 - U13. 
 2: Spillerantal 
Der spilles henholdsvis med 5/8 spillere på banen i alle kampe. 
Kommer et hold bagud med tre mål, må det få én ekstra spiller på banen. 
Ved reducering, så holdet er bagud med mindre en tre mål, tages én spiller ud igen.  
Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen og så 
videre. 
 3: Kampe / kamptid 
Alle hold er garanteret mindst 4 kampe. 
For U7 - U10 afvikles alle kampe med en halvleg á 12 minutter. For U11 - U13 spilles 
der en halvleg á 20 minutter. I finalen for U7 - U10 spilles der 2 x 10 minutter mens 
U11 - U13 spiller 2 x 15 minutter. 
 4: Finaler / Præmier 
Der spilles finaler i alle rækker. Hvis der er flere puljer spilles der semifinale, finale 
samt kamp om 3. plads. Samtidig spilles der placeringskampe i udvalgte rækker. Der 
er pokaler til alle spillere på hold der bliver nr. 1 - 2 - 3 i hver række. 
Alle andre spillere modtager erindringsmedalje. 
For de hold der ikke spiller med om pokaler vil der hver time efter kl. 12:00 blive ud-
leveret erindringsmedaljer. For hold fra nr. 1 - 4 vil der være præmieoverrækkelse 
umiddelbart efter finalen er spillet. 
 5: Pointlighed 
I tilfælde af at 2 hold er lige i puljespillet findes rækkefølge efter følgende model 
1. Målforskel efter alle puljekampe 
2. Flest scorede mål i alle puljekampe 
3. Indbyrdes opgør 
4. Lodtrækning som foretages af turneringsledelsen 

 6: Slutspilskampe 
I slutspilskampe går man direkte til straffespark hvis kampen slutter uafgjort. 3 spil-
lere fra hvert hold skyder straffespark. Hvis det stadig er uafgjort fortsætter man ind-
til en afgørelse er fundet. Hvert spark skal tages af en spiller som ikke tidligere har 
sparket. 
 
Øvrige spille regler: 
For U7 - U9 spille efter regler for ”Jerup turneringen”. Regler kan ses på SIKs hjem-
meside. 
For U10 - U13 spilles efter JBUs-regler 

SPILLERÆKKER: 
U7 - U10  5 mands, pige og drenge (max. 8 pr. hold) Kampe spilles lørdag. 
U11 - U13 8 mands, pige og drenge (max. 11 pr. hold) Kampe spilles søndag. 
Der oprettes spillerækker på niveau A og B 
I tilfælde af for få tilmeldte hold i en række, vil man blive indplaceret i bedst passen-
de række. 
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