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25.mars – 27.mars 

Og 

1.april – 3.april 

 

Påmelding fra  

15.desember 2010 

Siste frist for påmelding er 

26.januar 2011 

 

 

 

 

 

 

 



Idrettslaget Varegg har den glede å invitere deres idrettslag til Varegg Cup 2011. Cupen avholdes 

over to helger, den 25-27 mars og 1-3 april 2011 

Varegg Cup er åpen for alle fotballag tilsluttet Norges Fotballforbund. 

 

KLASSEINNDELING 

Cupen benytter følgende klasseinndeling: 

Klasse Alder Spilletid 
Innledende/sluttspill 

Spilletid 
Semifinale/Finale 

Merknad 

A-Junior  2 X 25 2 X 30 11’er 
fotball 

B-Gutter  2 X 22 2 X 25 11’er 
fotball 

C-
Smågutter 

14 år 2 X 20 2 X 22 11’er 
fotball 

D-
Smågutter 

13 år 2 X 20 2 X 22 11’er 
fotball 

E-
Lillegutter 

12 år 2 X 15 Ikke aktuelt 7’er 
fotball 

F-
Lillegutter 

11 år 2 X 15 Ikke aktuelt 7’er 
fotball 

G-
Miniputter 

10 år 2 X 15 Ikke aktuelt 5’er 
fotball 

H-
Miniputter 

9 år 2 X 15 Ikke aktuelt 5’er 
fotball 

I-
Miniputter 

8 år 2 X 15 Ikke aktuelt 5’er 
fotball 

J-
Miniputter 

7 år 2 X 15 Ikke aktuelt 5’er 
fotball 

 

 

Lagene i klasse A,B,C og D er delt inn i puljer på 3-4 lag. De to beste går videre til sluttspillet. 

Lagene i klasse E,F,G,H, I, J er delt inn i puljer hvor alle lag får spille minst 3 kamper. I disse klassene 

avholdes ikke sluttspill. 

 

SPILLEBERETTIGELSE 

En spiller er spilleverettiget for sin klubb etter NFF’s reglement. I Varegg Cup 2011 kan en 

klubb benytte inntil 18 spillere på hvert lag under turneringen i klasse A,B,C og D. I klassene 

E og F kan det benyttes inntil 12 spiller på hvert lag. I klasse G,H, I og J inntil ni spillere på 



hvert lag. En spiller kan under turneringen delta på flere lag, men kun på ett lag i hver klasse. 

Dispensasjonsregler som for HFK. 

PREMIERING: 

 Diplomer til samtlige spillere 

For klassene A,B,C og D: 

 Krystallpremier til de fire beste lagene. 

 Spillermedaljer i gull, sølv og bronse til de fire beste lagene. 

 Inntil 18 spiller samt to ledere premieres. 

 Premie til finalens beste spiller. 

 Vandrepokal til beste klubb sammenlagt etter følgende poengsystem: 

o 1-poeng for puljeseier 

o 1-poeng for hver vunnet kamp i sluttspillet unntatt finalen. 

o 2-poeng for finaleseier. 

 For hver klubb teller det lag som når lengst i hver av de fire klassene. 

Klassene E og F 

 Minnepremier til 12 spillere på hvert lag. Premier utover disse kan kjøpes i 

sekretariatene. 

Klassene G,H, I og J 

 Minnepremier til ni spillere på hvert lag. Premier utover disse kan kjøpes i 

sekretariatene. 

BANER 

Kampene i Varegg Cup 2011 vil bli avviklet på følgende baneområder: 

 Mulebanen 

 Nymarksbanene 

 Varden 

 Nesttun 

 Møhlenpris 

 Krohnsminde 

 Slettebakken er reservebane 

Kamper i gruppene A,B,C og D er planlagt avviklet på kunstgress. 

 



PÅMELDING 

Turneringsavgift: 

 Klasse A,B,C og D: kr 850,- pr lag 

 Klasse E,F,G,H,I og J: kr 400,- pr lag 

PÅMELDING ER IKKE GYLDIG FØR TURNERINGSAVGIFTEN ER BETALT. 

NB: Skulle antall påmeldinger overskride cupens kapasitet, vil lagene bli prioritert etter 

påmeldingsdato. Lag som melder seg på etter påmeldingsfristen havner på venteliste. 

 

Påmelding gjøres i Cupassist via Varegg sin hjemmeside, www.varegg.no 

Eller direkte ved å følge denne linken. 

Vi ber alle klubber som melder på flere lag, om å samle påmeldingene. Husk å oppgi 

kontaktperson for hvert lag. Ved vellyket påmelding via Internet vil man motta en epost til 

den oppgitte e-postadressen som bekreftelse. 

Betaling gjøres til: 

Varegg Cup 2011 

Pb 129 

5035 Bergen 

Bankgiro nr: 3624.55.37438 

Lag som trekker seg etter 26/1/2011 Må regne turneringsavgiften som tapt. Siste frist for 

betaling av turneringsavgiften er 26/1/2011. 

 

PROGRAM 

Programmet legges ut på Varegg sin hjemmeside www.varegg.no etter hvert som det blir 

klart, dog med forbehold om endringer underveis. 

TURNERINGSINFO 

Spørsmål i forbindelse med turneringen kan rettes til turneringsleder Frank Olsen: 

Telefonnummer: 916 98 130 

E-post: franivo@online.no 

http://www.varegg.no/
http://www.cupassist.com/pamelding/redirect.php?tknavn=vareggcup_2011
http://www.varegg.no/
mailto:franivo@online.no


 

INNKVARTERING 

Utenbys lag må selv ordne med eventuell innkvartering. 

TREKNING 

Trekningen av puljene i klasse A-D er offentlig, og vil bli foretatt i I.L. Varegg’s klubbhus den 

4/2/2011 kl 1800 i Varegg sitt klubbhus Badstuen 

 

FORBEHOLD 

Derson vær og baneforhold ikke tillater bruk av spillebanene for forutsatt, vil vi ta forbehold 

om omlegging av kampprogrammet evt. Helt eller delvis avlysing av turneringen. Derson 

turneringen blir avlyst, vil truneringsavgiften bli refundert med unntak av kl 250,- som går til 

delvis dekning av våre utgifter. Vi kan imidlertid forsikre om at vi vil strekke oss til det 

ytterste for å unngå avlysing. 

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL VAREGG CUP 2011 

 

 


