Retningslinjer for miniturneringer
Generelle bestemmelser for miniklassene 7-10 år















Det spilles 5-er fotball.
Turneringene i miniklassene er satt opp med ukenummer. Disse står helt til høyre i
spilleplanen. Lag som ikke er satt opp med ukenummer, er ikke arrangører av turnering.
Så sant det ikke oppnås enighet om noe annet mellom alle lagene i avdelingen, så skal
turneringene gjennomføres på den oppsatte uke numrene.
Arrangørklubb finner selv dato, bane og tidspunkt og varsler motstander i god tid - senest en
uke før turnering.
Send mail til fotball@blindheim.idrett for booking av bane- senest tre uker før turnering.
Miniturneringene i regi av SFK skal prioriteres foran eventuelle cuper/turneringer i regi av
klubber.
Alle klubber plikter å delta med lag i alle de avdelinger og turneringene de er satt opp, men
kan etter avtale med arrangørklubb stille med flere/færre lag enn det de opprinnelig er
påmeldt med. Slik avtale skal inngås i god tid før turnering.
Lagene i avdelingen kan avtale flere turneringer enn de oppsatte.
Lagene kan slå sammen flere turneringer til en større dersom øvrige lag samtykker.
Normalt bør ikke den totale kamptiden for hver enkelt spiller være mer enn 60 minutt i løpet
av en turnering.
Et lag skal ha minst 15 minutt pause mellom kampene.
Det er ikke krav om at alle lag skal møte alle i turneringa. Men alle lag bør få minimum tre
kamper i løpet av en turnering.
Kampoppsett skal sendes ut til de øvrige lagene på forhånd.

Inndeling av baner
Utgangspunktet anbefaler SFK følgende størrelser for baner i barnefotballen:



7-er lag - banestørrelse på ca. 35 x 50 meter. Målfeltet er åtte meter.
5-er lag - banestørrelse på ca. 22 x 33 meter. Målfeltet er seks meter



Turneringsmaler minifotball

Dommere






Arrangør er pliktig til å ordne dommere
Kontakt info på klubbdommere finner du på www.blindheim.idrett.no
Husk og avtal i god tid
Følgene satser er gjeldene for 2013
5-er kamper kr. 250,- for 3 kamper og kr. 50 for hver ekstra kamp samme dag, ref
www.blindheim.idrett.no



All betaling skal gå over konto og dommer regning skal være helt utfylt og signert før honorering
utføres av klubb.

Kiosk
Alle Blindheim lag som arrangerer miniturnering skal ha åpen kiosk.
Alle lag skal følge kioskinstruksen, her nedenfor noen utdrag fra kioskinnstruksen.
1. Hent skrinet med vekslepenger og nøkler hos tilsynsvakten i hallen
2. Hent brus og varer fra metallkasse i lageret bak miljørommet i kjelleren på klubbhuset (Se lite kart i
lokket på pengeskrinet). I ”gamle-kiosken” står en liten tralle som kan brukes til å frakte varer til og
fra lagringsplass. Husk å sette den tilbake der etter bruk.
3. Hent is og pølser fra frys/kjøl i ”gamle-kiosken”. (Pølser + brød i store fryser).
4. Brus settes inn i kjølla i kiosken (vi tar med all brus tilbake til lageret hver kveld).
5. Vann er nå innlagt i kioskvogna. Husk å skru på stoppekrana ved inngangen til hallen om den er
skrudd av. (Viss ikke dette fungerer - Fyll på med ferskt vann på plastdunken, bruk
slange i dusjen).
6. Sjekk at bøtten står under avløpsrøret under vogna
7. Kok opp kaffe (kaffe ligger i kassen) og fyll evt. på kannene.
8. Alle skal ha med 2 liter vaffelrøre til steking i kiosken. (NB! Blir det for lite vaffelrøre – så ligger det
vaffel-røre miks i metallkassa på lageret, og smør skal stå i kjøleskapet i kiosken)
9. Syltetøy og fett til vaffelsteking i kjøleskapet.
Etter stengetid:
1. Kjøkkenredskap skal vaskes opp hver dag. Bruk sort balje.
2. Vask over gulvet ved behov.
3. Husk å tømme bøtta under vogna ved avløpet til vasken, og skru av stoppekrana ved inngangen til
hallen.
4. Kassaoppgjør: Der skal til enhver tid være kr 700,- i vekslepenger i skrinet. Dagens omsetning
legges i konvolutt (ligger i skrinet) som er merket for rett dag. Bruk skjema som ligger i kassen, puttes
i konvolutten. Konvolutt legges i skrinet som leveres til tilsynsvakten.

