Clausenengen Fotballklubb
Kameratskap forplikter

Invitasjon til
Slatlem cup 2020
10 års jubileum
7’er turnering innendørs på
kunstgressbane (64*40m)
cfk.no/arrangementer

Slatlem cup har vært arrangert årlig siden 2010. Turneringen har opparbeidet seg et godt
rykte over disse årene og sportslig har kvaliteten på turneringen har vært god. Vi har hatt
mange lag som kommer år etter år.
I 2020 feirer turneringen 10 år!
Vår suksessfaktor har vært nivådifferensiering av 1. og 2. lag i henholdsvis A- og Bsluttspill. Det vil vi fortsette med.
Vi har sagt at 13 og 15 års lag i gutteklassene og 14 og 16 års lag i jenteklassene kan delta
som lag i B-sluttspillet, det samme for 2. og evt. 3. lag. 1. lagene toppes og spiller mot
andre 1. lag i A-sluttspillet.
Mindre klubber som kan ha litt svakere snitt i prestasjonsgruppen kan velge om dem vil
delta i A- eller B-sluttspillet. På denne måten vil lagene selv kunne finne sin plass i forhold
til nivået i gruppen.
Slatlem cup kommer tidlig på året, et tidspunkt som gjør at lagene kommer i gang etter
nyttår og kan sette sammen nye treningsgrupper og årganger med en sosial turnering
samtidig med sportslig utfordringer.

I 2020 vil vi tilby Slatlem cup over fire helger. Vi ønsker å vise at vi gir like muligheter for
både gutter og jenter.
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Arrangementsdatoer for 2020;
G14 avvikles 11.-12. januar (i B-sluttspill* 8’er lag)
G16 avvikles 18.-19. januar
J13* og J17 avvikles 25.-26. januar (J13 avvikles med 8’er lag)
J15 avvikles 8.-9. februar
*Grunnet banestørrelse har vi sett at det er behov for en ekstra spiller på banen i disse
årgangene.

Hver årgang har plass fra 18-24 lag, alle kamper avvikles lørdag og søndag.
Vi forholder oss til reglementet til NFF for spill på små baner, samt noen særregler for
Slatlem cup;
1. Spillere kan kun spille for ett lag. Vi kan gi dispensasjon for keepere, hvis klubben ikke
har keepere for alle lag.
2. Alle kamper spilles 1*18/20 minutter pr. kamp, finaler i A-sluttspill 2*10 minutter.
3. I sluttspill avvikles «sudden death» med inntil 5 min i sluttspill, deretter
straffesparkkonkurranse 3 spillere, deretter en og en ved uavgjort.
4. Ball i taket gir indirekte frispark til motstander.
5. Ingen bruk av overårige spillere, så fremt det ikke er av sosiale årsaker som f.eks.
skolegang i lavere årgang. Dette må i så fall meldes inn ved påmelding. Alle overårige
spillere må ha godkjent tillatelse fra krets.

Premiering
Vinnere i A-sluttspill (i alle klasser) får kr. 5000,- gitt av Bilvarehuset Slatlem.
Alle spillere på finalelagene i A-sluttspill (inntil 12 spillere) får spesialdesignet premie,
samt lagspokal til 1. og 2. plass. Pokal i bronsefinaler i A-sluttspill. Pokal til 1. og 2. plass i
B-sluttspill.
For tilreisende lag kan vi tilby skreddersydd pakke på hotell eller skole.
- Velges hotell kan vi tilby lunsj lørdag, middag lørdag (pizzabuffet på utvalgt restaurant i
nærheten av hotellet), frokost søndag, samt muligheter til å smøre lunsjpakke. Spillere
losjeres i 3-sengsrom, evt. 4-sengs ved kapasitetsutfordringer.
- Velges skole kan vi tilby lunsj lørdag, middag lørdag (pizzabuffet på utvalgt restaurant),
frokost søndag med mulighet til å smøre lunsjpakke.
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Priser
Lagspåmelding (garantert minimum fire kamper) kr. 2700,- pr. lag.
Hotellpakke med en overnatting kr. 1100,- pr. spiller.
Skolepakke med en overnatting kr. 600,- pr. spiller.
I disse prisene er det inntil to trenere/lagledere gratis i dobbeltrom på hotell.
På skole gjelder samme deal, ingen kostnad for trenere/lagledere.
Singelromstillegg på hotell kr. 500,Vi håper å kunne se deres lag i Slatlem cup 2020 i Kristiansund!

Kontaktinformasjon/spørsmål/påmelding:
Daglig leder:
Jan Trygve Pedersen – jan.trygve.pedersen@cfk.no
Telefon: 962 09 664

Hovedsponsor turnering

Generalsponsor klubb
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