Oldboys 30 – 37 år
Veteraner 38 – 44 år
Super veteraner 45 – 49 år
Masters 50 – 56 år
Super masters 56 – 64 år
Danefæ 64 - > år

FODBOLD – HELE LIVET – HELE ÅRET

Indbydelse
Odense Alliancen af 1951 har hermed fornøjelsen af indbyde til vinterturneringen sæson
2021-2022.
Turneringen er åben for alle hold i aldersgrupperne
30 - 37 år Old Boys
38 - 44 år Veteraner
45 - 49 år Super Veteraner, hvis spillere er fyldt 45 år på spilletidspunktet
50 - 56 år Masters, hvis spillere er fyldt 50 år på Spilletidspunktet
57 - 64 år Super Masters, hvis spillere er fyldt 57 år på spilletidspunktet
64 - ? år Danefæ
Turneringen afvikles efter samme præmisser som i turneringen 2019-2020, det
vil sige løbende turnering, hvor der spilles alle imod alle.
Der spilles om et gavekort i hver række.
Afslutning/pokaloverrækkelse torsdag den 12. maj 2022 på
ALBANI.
Der spilles fast mandag og onsdag med forskellige
spillesteder. Danefæ spiller torsdag formiddag eller efter
aftale.
Der spilles på bane med 7-mandsmål, og spilletiden er fastlagt til 2 x 15 minutter.
Der spilles efter DBU’s regler - med samme pointantal for en vunden, som
uafgjort kamp - henholdsvis 3 og 1 point.
Hvert hold må maximalt være på 10 spillere, således at der er max. 7 spillere på
banen ad gangen. Der er fri udskiftning.
ALLIANCEN sørger for dommere til kampene, og ALLIANCEN
afregner direkte med disse. Dommerhonorar bliver indregnet i
deltagergebyret.
Der tilstræbes, at hver klub vil få minimum 2 kampe pr. spillerunde, men
der kan fore- komme spilledage, hvor det af hensyn til
turneringsplanlægningen kan være muligt, at et hold får 3 kampe. Der
tages videst muligt hensyn til dette ved udskrivning af kampene.

Fra start planlægges, at der evt. vil blive spillet 2 runder samme dag på samme spillested.
Turneringen planlægges således, at første spillerunde vil være omkring
25. oktober 2021. Turneringen ventes færdigspillet ca. 1. april 2022

Administrationsgebyr for deltagelse i turneringen 2021-2022 er kr. 750,- pr.
forening, uanset antal tilmeldte hold. I tilfælde af annullerede kampe
tilbagebetales turneringsgebyr ikke.
Så snart det er fastlagt, hvor mange kampe der skal spilles i de enkelte puljer,
vil der blive givet besked om dommerhonoraret til klubberne.
Turneringsplan kan ses på www.albanicup.dk
Spillere skal være fyldt henholdsvis 30, 38, 45, 50, 57 og 64 år på spilledagen.
VIGTIGT: Der vil fra spillerudvalget observeres og kontrolleres
løbende om ovennævnte overholdes.

VIGTIGT!!! Tilmelding til Albanicup skal forgå på Alliancen´s hjemmeside.
www.albanicup.dk
Sidste tilmelding den 27. september 2021.
Dette gælder alle, uanset om der er givet forhåndstilmelding.
Når tilmelding foreligger, og turneringsplan er udarbejdet, bliver denne udsendt til alle de
deltagende hold.
Ved endelig turneringsplan udsendes samtidig faktura, der skal være indbetalt, inden den
31. oktober.
Er der spørgsmål eller andre oplysninger, som I måtte ønske, er I altid velkommen
til at kontakte sekretariatet.

Bøder:
Afbud min. 5 dage før runden, så taber man kampen med 3 - 0, ingen bøde
Afbud/ikke kommer senere end 5 dage før runden
1. gang
2.gang

Bøde på 250 kr.
Bøde på 250 kr. + holdet kan ikke deltage til afslutning på
Albani.
Drikke egen drikkevarer på klubbens område:
1.gang
2. gang

Bøde på 500 kr.
Bøde på 500 kr. + holdet kan ikke deltage til afslutningen på Albani

Afslutning på Albani.
Har man gæld til Odense Alliancen. (evt. bøder gebyrer osv.)
Så kan man ikke deltage i afslutningen på Albani.

Regler for placering
Hvis 2 eller flere hold har samme point, så glæder flg.
1. Den klub der ikke har haft afbud
2. Bedste målforskel gennem hele turneringen.
(hvis der spilles i puljer, så er det kun foråret)
3. Står to eller flere klubber stadig lige, rangerer den klub øverst, som har scoret flest mål
gennem hele turneringen.
(hvis der spilles i puljer, så er det kun foråret)

Vi fra Odense Alliancen ser frem til at hilse på jer alle og til en forhåbentlig lige
så god turnering som de sidste vintre!!!

Odense, den 10. august 2021 Odense Alliancen
Flemming Banke
Formand

