Nykøbing FC indbyder til

Glæde • Sammenhold • Fair Play

Pinsecup 2019
Fredag den 7. juni - søndag den 9. juni 2019

Det skal være sjovt at spille fodbold!

Følg med på www.nykobingfc.dk
Aktiviteter - Pigepinsecup

Tilmelding, betaling og betalingsfrist
Tilmelding til stævnet KAN KUN og SKAL ske via www.nykobingfc.dk
under stævner, ellers registreres holdet/holdene ikke.
Tilmeldingsgebyr SKAL være betalt SENEST 8 dage efter tilmeldingen.

Velkommen til Nykøbing FC
For 22. gang indbydes der til pigepinsecup i Nykøbing F. Stævnet afvikles fra
fredag den 7. juni til og med søndag den 9. juni 2019. Hovedsponsor er:

Indbetaling skal ske på: regnr. 5067, kontonr. 1376445 (Jyske Bank).
Rækker, antal spillere, spilletid og spillested
5:5
U9
Årgang 10 og yngre max. 8 spillere og 2 ledere
2x10 minutter
5:5
U10
Årgang 09
max. 8 spillere og 2 ledere
2x15 minutter
8:8
U11
Årgang 08
max. 11 spillere og 2 ledere
2x20 minutter
8:8
U12
Årgang 07
max. 11 spillere og 2 ledere
2x20 minutter
8:8
U13
Årgang 06
max. 11 spillere og 2 ledere
2x20 minutter
8:8
U15
Årgang 04/05
max. 11 spillere og 2 ledere
2x20 minutter
I alle rækker er det kun tilladt at have max. 2 dispensationsspillere pr. hold.
Der er i alt plads til 70 hold.
Det tilstræbes, at der oprettes både A-række og B-række.

Turneringen afvikles som puljespil.

Holdet består af max. 8 eller 11 spillere.

Der spilles efter DBU’s Holdning og Handlinger.

Tilmeldings-/betalingsfrist til stævnet og camping er den 1. maj 2019.
Ankomst, overnatningsskoler, indkvartering og tjek-ud
Ankomst fredag den 7. juni 2019 i tidsrummet kl. 18-20 på CELF, hvor indkvartering og
registrering foregår.
Overnatningsskoler: SOSU-skolen, Vestensborg Allé 78, 4800 Nykøbing F.
CELF, Merkurs Plads 1, 4800 Nykøbing F.
Depositum pr. klasselokale er 100 kr., som skal betales kontant ved ankomst. Beløbet
refunderes, når klasselokalet afleveres og er godkendt af en leder søndag.
Tjek-ud på skolerne søndag den 9. juni 2019 skal ske senest kl. 9.30. Klasselokalerne skal
ryddes op/fejes inden afgang. Al bagage skal forlade skolerne søndag sammen med
spillere og medbringes til klubben.

NFC forbeholder sig ret til at omfordele holdene eller nedlægge en eller flere af rækkerne.
Vi opfordrer til at melde til i den række, man spiller i til daglig.

Spillerne medbringer selv luftmadras og sovepose. Af pladshensyn er det ikke tilladt at
medringe store/høje King Size eller andre store madrasser.

Der spilles kampe lørdag og søndag – min. 4 kampe pr. hold.
Alle kampe spilles på anlægget i NFC Nord: Ved Kohaven 3, 4800 Nykøbing F.

Der er desværre IKKE plads på skolerne til ekstra overnattende forældre fra U11 og
opefter. Der kan camperes på anlægget i NFC Nord.

Pris for tilmeldingsgebyr og deltagerpris
Tilmeldingsgebyr pr. hold for U9 - U10
Tilmeldingsgebyr pr. hold for U11 - U12 – U13 – U15

Camping i NFC Nord på stævneanlægget
Tilmelding på mail reneolsen@nykobingfc.dk eller mobilnummer 42801098 senest
den 5. maj 2019. Pris pr. enhed: 400 kr. Betaling skal ske inden ankomst på regnr. 2650,
kontonr. 6700039755 /mobilpay 42801098, ellers er man ikke registreret.

550 kr.
850 kr.

Deltagerpris pr. spiller/træner/leder med forplejning og overnatning:
Morgenmad x 2, frokost x 2 og aftensmad x 1.
Morgenmad spises i kantinen på CELF.
Frokost og aftensmad spises på anlægget i NFC Nord.

475 kr.

Deltagerpris pr. spiller/træner/leder uden forplejning og overnatning:

250 kr.

Yderligere information
Er der spørgsmål så kontakt Rene Olsen på mail reneolsen@nykobingfc.dk.

Præmier
 T-shirt til alle deltagere.
 Præmie til nr. 1 og 2 i hver række til max. 8 spillere i U10 og til 11 spillere i U11, U12,
U13 og U15. Alle spillere i U9 får præmie og medalje.
 Stor pokal til vinderholdet i hver række dog ikke i U9.

OBS. Samme weekend + mandag afholdes der pinsecup for drenge i NFC Syd.
Mere info på www.pinsecup.dk eller ring til Leif Trane på mobilnr. 23425259.

