
SPARNORD CUP 
LØRDAG D. 27. AUGUST 2016

FOR U6 - U13 PIGER OG DRENGE 
I 3-, 5- OG 8-MANDS FODBOLD
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Tilmelding på www.staevner.dk eller 
via www.hadsundboldklub.dk

Sidste tilmeldingsfrist er d. 14. august 2016



SparNord Cup 2016 i Hadsund
En fodboldcup for piger og drenge i rækkerne U6-U13 med mange hold fra Nordjylland og Østjylland 

Hadsund Boldklub byder igen i år velkommen til SparNord Cup 
2016 i samarbejde med SparNord, SuperBrugsen Hadsund og 
Sportigan Hadsund. 

Der spilles på 3-, 5- og 8-mands baner. 

SparNord Cup er en udendørs fodboldcup for hele familien og afhol-
des i en afslappet atmosfære. 

Tilmelding
Tilmeldes der flere hold, end der er plads til, er det efter ”først-til-
mølle” princippet. Tilmeldingen er først gældende fra at tilmeldings-
gebyret er indbetalt.  Sidste tilmeldingsfrist er: 
søndag den 14. august 2016.

Tilmeldingsgebyret indbetales på: 
kontonummer 9200-4584938698. 
Tilmeldingsgebyret kan ikke betales kontant på stævnedagen.
Tilmeldingsgebyret tilbagebetales ikke ved afbud efter sidste tilmel-
dingsfrist.

Læs mere på www.hadsundboldklub.dk 

Spillested
Hadsund Boldklub, Stadionvej 29, 9560 Hadsund.

Regler
Der spilles efter DBU J’s almindelige fodboldregler for 3-, 5- og 
8-mandshold. Fri/flydende udskiftning. Alle spillere skal være indmeldt 
i den klub de stiller op for. Det er således ikke tilladt at stille med et 
firmahold med spillere fra forskellige klubber.

Alle tvivlsspørgsmål afgøres af stævneledelsen.

Førstnævnte hold vælger banehalvdel og giver bolden op først. 
Sidstnævnte hold skal have overtrækstrøjer på ved trøjelighed.

Afgørelse af puljer:
 1.  Point 
 2.  Målscore
 3.  Flest scorede mål
 4.  Point i indbyrdes kamp(e)
 5.  Målscore i indbyrdes kamp(e)
 6.  Flest scorede mål i ndbyrdes kamp(e)  
 7. Lodtrækning

Afgørelse af finaler:
 1.  Ordinær spilletid
 2.  Kampen forsættes uden afbrydelse til først scorede   
  mål (maks. 5 min.)
 3.  Straffespark – først 3 spark til hvert hold, herefter   
  skiftes holdene med 1 spark ad gangen indtil afgørelsen

Spilletid og afvikling
Spilletiden bliver minimum som nedenstående svarende til 4 kampe, 
men kan blive tilpasset efter antallet af kampe i de enkelte rækker.

3 mands:  10 min. 
5 mands:  2 x 10 min. og 2 min. pause. 
8 mands:  2 x 15 min. og 2 min. pause.

Hadsund Boldklub tilstræber, at der i hver række deltager 8 eller 
10 hold, som opdeles i 2 puljer med 4-5 hold, med efterfølgende 
slutspilskamp(e). Minimum 4 kampe til alle hold. 

Hadsund Boldklub forbeholder sig ret til at foretage ændringer i den 
planlagte turneringsform, således turneringsformen passer med 
antal tilmeldte hold i de enkelte rækker. 

Niveau- og kønsinddeling
Der spilles med niveau inddeling i A- og B-Rækker i alle årgange 
U10-U13 Drenge. A-Rækken er for A-hold og B-hold fra den bedste 
halvdel. B-Rækken er for B-hold fra den nederste halvdel og C-hold.

Der spilles ikke med niveau inddeling i pigerækkerne og fra U6 Dren-
ge til og med U9 Drenge.

Det er tilladt, at benytte pigespillere i drengerækkerne i samme år-
gang. Det er ikke tilladt at benytte drengespillere i pigerækkerne.

Dommere
Kampene dømmes af Hadsund Boldklubs ældste ungdomsspillere 
over 15 år og af seniorspillere og trænere. De er alle uddannet kamp-
ledere eller har erfaring med at dømme kampe i børnefodbold.

Omklædning
Der god mulighed for omklædning og bad, men begrænset mulig-
hed for opbevaring af tøj og tasker i omklædningsrummene under 
Cuppen. Medbring derfor en stor taske til dine/jeres ejendele, som 
kan medbringes til banerne.

Forplejning
Cup Cafe’en vil være åben og der vil være mulighed for at købe mad 
og drikkevarer til fornuftige Cup priser.

Det er tilladt at medbringe mad og drikkevarer på stævnepladsen. 
Disse må ikke nydes i Cup Caféen.

Kørselsvejledning
Fra Randers (25 minutter): Kør over Hadsund Broen til rundkørs-
len lige nord for broen og sving til højre mod Als.

Fra Aalborg (30 minutter): Kør ind gennem Hadsund til rundkørslen 
lige før Hadsund Broen og sving til venstre mod Als.

Fra Hobro (20 minutter): Kør ind gennem Hadsund til byens eneste 
lysregulering og sving til højre mod syd, kør 50 meter til rundkørs-
len lige før Hadsund Broen og sving til venstre mod Als.

Parkering
Benyt P-pladserne på Hadsund Skole, Hadsund Tekniske Skole og 
på Stadionvej langs Hadsund Boldklub.



Rækker

Række/
årgang Køn Hold

Maks. 
antal 

spillere
Niveau Tilmeldings-

gebyr Spilletidspunkt

U6
(f.2011)

Mixede 3-mands 5 250,- Lørdag formiddag

U7 
(f.2010)

Mixede 3-mands 5 250,- Lørdag middag

U8 
(f.2009)

Drenge 5-mands 8 350,- Lørdag formiddag

U8 
(f.2009)

Piger 5-mands 8 350,- Lørdag formiddag

U9 
(f.2008)

Drenge 5-mands 8 350,- Lørdag middag

U9 
(f.2008)

Piger 5-mands 8 350,- Lørdag middag

U10 
(f.2007)

Drenge 5-mands 8 A 350,- Lørdag eftermiddag

U10 
(f.2007)

Drenge 5-mands 8 B 350,- Lørdag middag

U10 
(f.2007)

Piger 5-mands 8 350,- Lørdag middag

U11 
(f.2006)

Drenge 8-mands 11 A 500,- Lørdag formiddag

U11
(f.2006)

Drenge 8-mands 11 B 500,- Lørdag formiddag

U11
(f.2006)

Piger 8-mands 11 500,- Lørdag formiddag

U12 
(f.2005)

Drenge 8-mands 11 A 500,- Lørdag eftermiddag

U12 
(f.2005)

Drenge 8-mands 11 B 500,- Lørdag eftermiddag

U12 
(f.2005)

Piger 8-mands 11 500,- Lørdag eftermiddag

U13
(f.2004)

Drenge 8-mands 11 A 500,- Lørdag eftermiddag

U13
(f.2004)

Drenge 8-mands 11 B 500,- Lørdag eftermiddag

U13
(f.2004)

Piger 8-mands 11 500,- Lørdag eftermiddag

Se turneringsplan på www.hadsundboldklub.dk en uge før SparNord Cup 2016 afvikles.

Kontakt os på stævnetelefon 91 39 98 68 eller sparnordcup@hotmail.com - før, under og efter stævnet.
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SparNord Cup i Hadsund 
- en dejlig dag med masser af sjov, hygge og 
ikke mindst fodboldglade piger og drenge 


