13. – 15. SEPTEMBER
IDRETTSPARKEN, ORKANGER
Fotballcup for alderen 6 – 14 år

FULL KONTROLL
Du ønsker vel full kontroll? Vi ﬁnner de beste løsningene for deg.
Kontakt oss for et møte, så tar vi en prat.
Telefon: 72 46 63 00 // www.orklasparebank.no

velkommen

til Orkla Sparebank Cup 2019!
Vi har den glede av å ønske alle lag velkommen til Orkanger og den 26. utgaven
av Orkla Sparebank Cup. I fjorårets lederartikkel kunne vi annonsere en historisk
stor turnering med rekordmange 259 lag og ca. 2500 spillere, og det er gledelig for
arrangementskomiteen at mange av dere som har vært her før kommer tilbake år etter år
samtidig som det er moro å bli kjent med nye klubber og spillere.
Ett av hovedmålene vi har med denne cupene er at den skal gjennomføres kompakt og
effektivt. Det er kort avstand mellom overnattingssted, baner, kiosk og sekretariat. Med
effektiv gjennomføring mener vi at kamper skal starte på riktig tidspunkt og dommerne
skal stå klare. Med over 500 kamper som skal spilles kan det oppstå noen små problemer,
og det håper vi alle kan ha forståelse for. Skulle det oppstå noe er det bare å ringe,
kontaktpersoner finner du i dette programmet eller ta turen innom sekretariatet.
I fjor hadde vi gleden av å innvilge de nye selvbygde 3’er banene i Idrettsparken som
gjorde at vi kunne ta i mot enda flere lag. I år har vi fått ferdigstilt vårt nye klubbhus
som inneholder nye kontorer, aktivitetssal og 4 nye garderober i tillegg til egne
dommergarderober. Dette er med på å gjøre anlegget i idrettsparken enda mer kompakt
og forhåpentligvis gi dere en enda bedre opplevelse.
Vi setter pris på dere som kommer igjen år etter år, og dere som deltar for første gang
håper vi vil komme tilbake igjen neste år. I etterkant av cupen sender vi ut en liten
spørreundersøkelse vi bruker til å forbedre oss til neste gjennomføring, så det fint om
dere setter av noen par minutter til å svare på den :-)
Lykke til under årets Orkla Sparebank Cup, og gjør det dere kan for at vi får en trivelig
helg i Idrettsparken!

Arrangementskomitéen

Praktisk informasjon
Turneringsledelsen for Orkla Sparebank Cup
består av følgende personer:
Jonny Krokstad, leder
Martin Lund, Nestleder
Stein Atle Gangås, Sekreteriat
Bente Kalland, overnatting
Marvin Bekken, dommere
Grethe Vullum, bespisning
Jon Jenssen, dugnadskoordinator

Mobil:
971 90 702
466 96 460
470 17 240
951 09 498
468 01 264
916 24 304
901 51 080

E-post:
orklasparebankcup@oif-fotball.no
martlund@hotmail.com
sagangaas@hotmail.com
bente.kalland@orklasparebank.no
marvinbekken@gmail.com
gv.priv@online.no
jon-fb@soundsoft.no

Sekretariatet

Sekretariatet har tilhold sammen med turneringsledelsen i brakka ved siden av Bankløkka.
Sekretariatet er bemannet:
Fredag 15.09 kl. 17.00 - 22.00
Lørdag 16.09 kl. 08.00 - 21.00
Søndag 17.09 kl. 08.00 - 17.00
Dersom noe skulle oppstå på kveldstid, ring turneringsledelsen.

Parkering - garderober

Parkering vil bli i området bak OTI-sentret som ligger ved Orklahallen. Det er begrenset
med parkering ved Orklahallen i år pga bygging av nytt Folkehelsesenter. Biler med HCbevis vil får parkere inne ved hallen. Det er også mulig å parkere ved brakkene til Skanska
ved Orklahallen.

Resultatservice

Resultatene kan du finne på hjemmesiden vår;
http://oif-fotball.no/orkla-sparebank-cup

Førstehjelp

All førstehjelp håndteres i år av Event Medics, både i Idrettsparken på dagtid og er i
beredskap gjennom hele døgnet med tanke på dere som overnatter på skolene. Event
Medics har da 15 minutter utrykningstid. Alle frivillige fra Event Medics er godkjente
førstehjelpere, og de fleste har helsefaglig bakgrunn. De har også spisskompetanse på
idrettsskader. Alt mannskap er uniformert og skal være godt synlig.
For å kontakte Event Medics ring 458 44 573.

Kampoppsett

Kampoppsettet finnes på OIF Fotballs cupsider www.oif-fotball.no.

Oppvarming før kamp

Oppvarming kan foregå på merket område på banekartet
i midtsiden i dette programmet.

Overnatting

Overnattende innlosjeres på skoler og nærliggende steder. Orkanger Barne- og
Ungdomsskole har kort gåavstand til Idrettsparken. Synten/Møterommet er i 2.etg på
Orklahallen hvor det er matservering. Terna ligger ca 1 km fra parken. Evjen skole og
Evjen barnehage ligger 2 km unna Idrettsparken. Skulle det være noen spørsmål eller
ønsker rundt overnatting, ta kontakt med overnattingsansvarlig Bente Kalland. Skolene
vil være bemannet med vakter på kveld og natt. Det er mulighet for bobil/campingvogn
ved skolene. Oversikt over innlosjering vil komme i løpet av dagene før turneringshelga
på www.oif-fotball.no.
Alle lag må sjekke ut av skolen innen kl. 12:00 på søndag. Det vil være muligheter å lagre
bager og lignende i Idrettsparken. Det er viktig at alle klasserom blir ryddet, og alle stoler
og pulter må settes på plass.

Måltider for overnattende lag

Kveldsmat fredag kl. 20.00 – 22.00
Lørdag
Søndag
Frokost
07.15 - 09.00
07.15 - 10.00
Lunch
12.00 - 14.00
12.00 - 13.30
Middag
17.00 - 19.30
All matservering i Orklahallen i idrettsparken!
Middagen blir levert av Sans Bergmannskroa.

Vi på OTI-sentret setter stor pris på å ha Idrettsparken som vår nærmeste nabo.
Ildsjeler, frivillige og samarbeidspartnere har bidratt til å skape et fantastisk anlegg,
med stor aktivitet til glede for liten og stor. En grønn oase i Orkanger By.
www.otisentret.no • Man - fre: 9 - 20 (Rema 8-21) • Lør: 9 - 18 (Rema 9-19)

Turneringsbestemmelser
Spilletider:
Klasse 13-14 år
Klasse 12 år
Klasse 10-11 år
Klasse 8-9 år
Klasse 6-7 år

Antall:
9 spillere
9 spillere
7 spillere
5 spillere
3 spillere

Innledende:
Finale:
2 x 20 min uten pause
Finale med pause
2 x 15 min uten pause
2 x 15 min uten pause
2 x 10 min uten pause
1 x 10 min uten pause (minimum 4 kamper)

Kampoppsett

For å se kampoppsett, scann QR-koden nedenfor eller gå inn på:
profixio.com/matches/orkla-sparebank-cup-2019

Innledende kamper

• Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtall, 3 poeng for seier,
1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.
• Står to eller flere lag likt i poeng, er målforskjellen avgjørende for plassering.
• Er målforskjellen den samme, går det lag foran som har scoret flest mål.
• Står lagene fortsatt likt, er resultatet av deres innbyrdes
kamp(er) avgjørende for plassering.
• Står lagene fortsatt likt, avgjøres rekkefølgen ved loddtrekning.

Sluttspill

Ved resultatlikhet etter ordinær tid spilles det golden goal over 2 omganger á 5 minutter
uten pause. Ved fortsatt uavgjort resultat går det til straffesparkkonkurranse. 5 straffer hver,
deretter én og én.

Reglement

Jury og protester

Det er nedsatt en jury bestående av 3 personer hvor jury-leder er kurset gjennom
Trøndelag Fotballkrets. Juryens medlemmer består ellers av dommeransvarlig i
Orkanger IF og én nøytral dommer.
Årets jury består av følgende personer
Pål Espen Sarheim (Ranheim)
Tlf.: 922 13 400
Marvin Bekken
(Orkla) 		
Tlf.: 468 01 264
Stian Selvnes
(Lensvik) 		
Tlf.: 918 37 206

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet senest 30 minutter etter
kampslutt. For protester som omhandler forhold under kampen skal dommer
underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Gebyr pålydende kr. 500,må medfølge. Gebyret refunderes dersom protesten tas til følge. Hvis den avslås tilfaller
gebyret arrangøren. Alle avgjørelser fattet av jury er endelige og kan ikke ankes.

Spilleberettigelse

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer,
men samtidig forholde seg til Orkla Sparebank Cups aldersbestemmelser.
En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i sin aldersklasse.
Alle lag skal i god tid før første kamp levere en liste med oversikt over spillere laget
benytter under turneringen. En spiller er ikke spilleberettiget i Orkla Sparebank Cup
før vedkommende står oppført på laglisten. Laglister fylles ut gjennom påmeldingssiden.
Se mer under «Spillerregistrering» på www.oif-fotball.no.
Maks antall spillere pr. lag i klasser med sluttspill:
9’er: 20
/
7’er: 16

Overårige

For 9’er fotball kan man ta med totalt 4 overårige spillere i troppen,
hvorav 2 av dem kan være på banen til enhver tid.
For 7’er-fotball kan man ha med totalt 3 overårige spillere,
men kun én av dem kan være på banen til enhver tid.
Spillerne må være godkjent som overårige av kretsen de spiller i til vanlig.

Flytting av lag

Premiering

Turneringsledelsen har anledning
til å flytte lag til en annen klasse
dersom sportslige hensyn tilsier dette.

• A-sluttspill: 3 beste lag får lagspremier
• B-sluttspill: 3 beste lag får lagspremier
Lag uten sluttspill får individuelle premier.

Draktfarger

Fair Play

Om to motstandere har draktfarger som
er vanskelige å skille skal laget som er
oppsatt som bortelag bruke bortedrakter
eller vester. Kampleder avgjør om dette er
nødvendig. Kampleder er også ansvarlig
for å stille med vester.

Sanksjoner

2 gule kort eller direkte rødt kvalifiserer til
én kamp karantene. Det samme gjelder
hvis en spiller har fått 3 gule kort i løpet
av turneringen. Alle forseelser blir vurdert
av juryen, som bedømmer om strengere
sanksjoner bør ilegges på grunnlag av
forseelsens alvorlighetsgrad. Karantene
skal sones i neste kamp i turneringen.
Hvis forseelsen skjer i siste kamp i
turneringen, slipper spilleren karantene.
Kvalifiserer utvisningen til 2 eller flere
kamper gjelder følgende: Soning skal
skje i kamper i turneringen. Ved fortsatt
gjenstående soning skal resterende
kamper, med unntak av én kamp, sones i
de førstkommende obligatoriske kamper
for det lag spilleren ble utvist for.
Når en spiller får gult kort må spilleren gå
av banen i 5 minutter uten at laget kan
sette inn en ny spiller.

En jury vil i år dele ut en egen pokal med
premie til den klubben som har vist fair
play etter disse kriteriene:
• God oppførsel mot motstanderlag.
• God oppførsel mot dommere.
• God oppførsel av trenerapparat
på sidelinjen.
• God oppførsel på og rundt banene
under hele turneringen.
• God oppførsel av klubbens supportere
og foresatte.
• Antall gule og røde kort.
Vi gjør oppmerksom på at dette gjelder for
hele klubben, ikke kun ett enkelt lag.

Værforbehold

Arrangøren forbeholder seg retten til
hel eller delvis avlysning av kampene
eller omlegging av kampprogrammet og
spillesystem dersom dette blir nødvendig
på grunn av været.
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www.alldesign.no
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Grønøra – 7301 Orkanger – Tlf. 72 48 23 20 - Telefax 72 48 26 85
E-post: firmapost@orklagrafiske.no – www.orklagrafiske.no

Ta kontakt med oss for
en uforpliktende
verdivurdering.
Ring oss eller stikk innom for en hyggelig
boligprat. Du finner oss i Orkdalsveien 93,
samlokalisert med Orkla Sparebank.
Ingvild By - 916 98 919
Trond Aune - 908 25 520
Anders Rygg - 917 58 829
Vegar Sommerschild - 472 47 947

Selge bolig?
aktiv.no

aktiviteter
Diskotek

Det arrangeres Diskotek i Orklahallen lørdag kveld fra kl. 19:30-22:00. Trikseshow kl.
21.00 på scenen i Diskoteket. Gratis inngang for alle med deltakerbånd. For de uten
koster det 50 kr. Billetter kan kjøpes i sekretariatet. Lagledere må kjøpe samlet til laget.
Det selges ikke billetter i døra. Øvre aldersgrense 15 år.

Kanonball
Brynjar Fagerli trikseshow
Bowling

Alle med deltakerbånd har mulighet til å spille tre gratis runder med bowling.
Det er reservert 4 baner til lørdag og søndag, og lokalet åpner kl. 12:00. Da vi ikke kan
reservere baner etter kl. 18 må det påberegnes å måtte vente på bane ved stor pågang
Bowlinghallen ligger like ved Shell ved E39.

Klatrehallen

– Norges mest komplette klatreanlegg
Tauklatring, buldring og egen barneavdeling
Åpningstider
Fredag: stengt
Lørdag: 10 – 16
Søndag: 12 – 18

Inngang
Barn/ungdom: 70,Student/honnør: 85,Voksen: 100,Familie: 300,-

Leie av utstyr
Utstyrspakke: sele, sko, tau
og sikringsmidler: 80,Utstyrspakke familie: 150,-

PS: Kom gjerne innom for å bli sikret i tau lørdag kl 12 – 16. Overnattende deltakere
kan bruke Klatrehallen gratis innenfor dette tidsrommet. For de uten deltakerbånd

Sportsseter i skinn
Active Info digitalt instrumentpanel
Ryggekamera
Keyless nøkkelfri låsing
med startknapp
• Ekstra mørke ruter bak
• Dynamiske LED frontlys med
dynamisk lysassistent
• Sikkerhetspakke med sporog filskiftassistent

•
•
•
•

Exclusive-pakken inneholder:

Vi har lagerbiler
for rask levering!

Tiltaksvegen 1, 7300 Orkanger. Tlf. 72 47 11 00. mollerbil.no/orkdal

Alle tilbud gjelder t.o.m. 30.09.2019. * Pris gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl. frakt og leveringsomkostninger. Strømforbruk blandet kjøring: 15,9 kWh/100km. CO2-utslipp: 0 g/km.
Verdiene vil endres etter valgt utstyr. Avbildet modell kan avvike. Vi tar forbehold om eventuelle feil, endringer og avvik.

Vurderer du elbil? Nå får du kampanjepris på spesialmodellen e-Golf Exclusive og vi har lagerbiler for rask levering! Volkswagen
e-Golf skviser mer energi ut av hver kW og stortrives på strøm. e-Golf er en av markedets gjerrigste på strømforbruk og koster
minst pr. kjørte km sammenlignet med Norges 50 mest solgte biler i 2018. e-Golf gjør valget enkelt!
Volkswagen. Innovasjoner du har bruk for.

Nå er det høst hos Volkswagen med ekstra godt tilbud på e-Golf Exclusive.

Kjøper du ny e-Golf før 30.09.2019 får du 1 måned Volkswagen Forsikring med på kjøpet.

e-Golf Exclusive
fra kun kr 303 000,-*

Du sparer kr 27.900,-

kun kr 9.900,-

Exclusive-pakke til e-Golf

BESTILL
CONTAINER
Kontakt oss
på telefon

09700

Foreldrevettregler

#stoltsponsor #barn #idrett #kultur
#forfolkiorkland #blikunde

Lokalt. Enkelt, Trygt.
Pengene du bruker på strøm går tilbake til
lokalsamfunnet i hele Orkland kommune.
Bli kunde i dag, send kodeord ”ork ikp” til 26166
www.orklandenergi.no

OIF Fotball takker

sine samarbeidspartnere gjennom sesongen

FOTBALL FOR ALLE

www.oif-fotball.no
FØLG ORKLA SPAREBANK CUP PÅ FACEBOOK

