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Inbjudan till Piteligan 2016

Föreningar i Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Arjeplog och Luleå med 
verksamhet för pojkar och flickor födda 07-10 inbjuds till fotbollsfest 
på Nordlunda IP:s gräsplaner i Piteå.

 
Arrangör:  Piteå IF:s flickor och pojkar födda 01
 
Datum:  Lördag 27 augusti, 2016

Tid:    ca kl 8.00-18.00

Plats:    Nordlunda IP, alla matcher spelas på gräs.

Åldersklasser: Pojkar födda 07 7-manna spel - OBS!
   Pojkar födda 08 5-manna spel
   Pojkar födda 09 5-manna spel
   Pojkar födda 10 5-manna spel 
 
   Flickor födda 07 7-manna spel - OBS!
   Flickor födda 08 5-manna spel
   Flickor födda 09 5-manna spel
   Flickor födda 10 5-manna spel 
 
Matcher:  Varje lag garanteras minst 3 matcher på 
   1x25 minuter. Spelschemat görs så att varje  
   åldersgrupp spelar sina matcher under halva  
   dagen i möjligaste mån. Spelschemat  
   publiceras på hemsidan www.sportadmin.se/ 
     hemsida/start/?ID=140903  senast fredag 19/8.

Regler:  Inga slutsegrare koras, Inga överåriga är 
   tillåtna utan skriftligt godkännande från NFF/ 
   VFF. Svenska Fotbollförbundets regler för  
   7-manna och 5-manna gäller. Alla deltagare 
   erhåller diplom som delas ut till lagledaren.

 

Försäljning:  Kaffe, läsk, fika, smörgåsar, hamburgare, 
   godis, lotteri och mycket mer. 

Information:   Vid frågor om Piteligan kontakta Tävlings-
   ledare Niklas Johansson, i första hand via  
   e-post: niklas.johansson@mail.se För mer 
   information och fler kontaktuppgifter besök  
   turneringens hemsida:  
   www.sportadmin.se/hemsida/start/?ID=140903 

Anmälningsavgift:  300 kr/lag som betalas på plats till tävlings- 
   sekretariatet innan lagets första match. Vid  
   ev avanmälan efter anmälningstiden utgång  
   erläggs full avgift till arrangören.

Anmälan:  Senast Måndag 8 augusti, 2016 ska anmälan 
   vara gjord till: niklas.johansson@mail.se  
   Begränsat antal deltagarplatser och därför  
   gäller ”Först till kvarn” principen. 
   
   I anmälan ska ledaren ange:
   Föreningens namn (ev lag 1/2/3)
   Flickor/pojkar
   Födelseår / åldersklass
   Antal spelare i laget
   Ansvarig ledare med postadress, tel och mail

 

 Välkommen till en härlig fotbollsfest 
 för hela familjen, släkt och vänner

 Piteå IF:s flickor och pojkar 01    
 


