DM futsal
Kære idrætsklubber
Dansk Døve-Idrætsforbund har i samarbejde med Castberggaard den glæde at
arrangere DM 2019 futsal
Dato

Lørdag den 23. februar 2019

Tid

Kl. 9 – 19 (faciliteter åbner kl.07.30)

Sted

Castberggård, Østerskovvej 1, Urlev, 8722 Hedensted

Bestemmelserne omkring DM-arrangementet:
Der spilles efter futsalloven, og der spilles med futsalbold str. 4.
*Uret stopper ikke ved indkast/spark.
* Kampene bliver spillet 2 x XX minutter inkl. max X min. pause mellem halvlegene.
Turneringsform og regler medfølger.
Antal spillere:
Der er tilladt at have max.12 spillere pr. hold – dvs. 5 på banen og 7
udskiftningsspillere.
* Det er ikke tilladt at låne spillere fra en anden klub.
To/tre klubber kan søge tillade om to/tre klubber slå sammen som kan spille nok deltage
til kampe med to klub navn. evt. Start/Viking eller Døvania/Ahorn/Dan
Søge tillade sendes til Brian Jørgensen, bj@deafsport.dk
Kampprogram
Vi vil udsende kampprogrammet ca. 14 dage før turneringens start.
Startret for DM-arrangementet:
For spillernes vedkommende kræves der DDI-startret indenfor sportsgrenen for at kunne
deltage i DM-arrangementet.
Fristen for nye indmeldinger af DDI-startret er sat til den 23. januar 2019 hos Dansk
Døve-Idrætsforbund.
Indmeldingerne skal sendes til mailadressen: ddi@deafsport.dk
Holdskema:
Husk at skrive navnet på klubbens kontaktperson og dennes mailadresse og
mobilnummer på skemaet, som findes på næste side.
Skemaet skal sendes til stævneleder Brian Jørgensen bj@deafsport.dk senest den 20.
februar 2019 kl. 18.00
(husk også skriv holdlederens navn, trøjenummer, mailadresse og sms)

DM futsal
Startgebyr:
Startgebyret koster 700 kr. pr. hold. excl. dommerudgifter.
Dommerudgifter:
DDI sender faktura forbindelse startgebyr når klub tilmelding plus evt. efterregning til
alle de tilmeldte klubber efter turneringen, hvis udgifterne overskrider budgettet for
dommerudgifterne.
Tilmelding:
Husk at skrive navn på kontaktperson for klubben, samt pågældendes mailadresse og
mobil nummer på mailen, som sendes til Brian Jørgensen bj@deafsport.dk senest
den 23. januar 2019.
Betaling:
DDI udsender en faktura til klubberne, og der vil fremgå på fakturaen, hvordan
betalingen skal foregå samt fristen for indbetalingen.
Betaling efter fristens udløb:
Hvis det konstateres, at der er foretaget betaling efter fristens udløb, så vil DDI udsende
en faktura på 250 kr.
Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til futsalleder DM, Brian Jørgensen på
mailadressen bj@deafsport.dk

Sportslig hilsen
Castberggaard og Dansk Døve-Idrætsforbund

* Ret til ændringer forbeholdes. Eventuelle ændringer meddeles ved udsendelse af mail
og på hjemmesiden.

DM futsal
Holdskema for DM-hold:

Klubnavn:
Ansvarlige for holdet:
Mailadresse:
Mobiltelefonnummer:
Trøjefarve:

Nr.

Træner:

Fornavn, mellemnavn og efternavn

