Velkommen til
årets

Cup

Vi ønsker alle påmeldte lag velkommen til Flint helgen 11.-12. september.
Smittevernregler gjør at årets cup blir litt annerledes, men vi håper likevel
at alle vil ha stor glede av å kunne møtes til turnering igjen.
SMITTEVERN
Vi kan maksimalt ha 800 personer samtidig fordelt på kohorter på 200. Vi har derfor delt
anlegget vårt inn i fire soner:
•

A- banen

•

B-banen

•

D-banen

•

Granø-feltet

Egne banekart for hhv lørdag og søndag finner dere sist i dette infoskrivet. De er også lagt ved
som egne filer.
Vi ber om at følgende retningslinjer følges:
• Møt direkte på den banen man skal spill på. Det er sekretariat på hver bane. Laget melder sin
ankomst der.
• Alle må registreres ved ankomst.
• Alle tilskuere registreres elektronisk ved å skanne en QR-kode. Kampverter kan også
notere kontaktinfo manuelt om noen har problemer med registrering.
• Spillere og lagledelse registreres digitalt. Det sendes ut egen epost med informasjon om
dette sammen med kampoppsettet.
• Alle må oppholde seg på sin bane også i pauser. Det er ikke mulig å bevege seg mellom
banene.
• Hold avstand til andre tilskuere og i kiosk- og toalettkø.
• Hold deg hjemme dersom du føler deg syk eller har symptomer

PRAKTISK INFO OG TIPS
•

Det er kiosk og toaletter på hver bane/kohort

•

Ikke alle baner har tribuner, det kan derfor være lurt å ta med campingstol e.l. om man ønsker å
sitte.

ANTALL SPILLERE PER LAG OG PULIKUMSBEGRENSNINGER
Ettersom vi må overholde et tak på 200 per kohort, ber vi om at alle besøkende lag begrenser antall
tilskuere som er til stede på cupen til maksimalt 1 tilskuer pr spiller.
Maks antall spillere per lag:
•
•
•

5er fotball (2013-2012) - 7 spillere/lag
7er fotball (2011-2010) - 10 spillere/lag
9er fotball (2009) - 12 spillere/lag

Vi ber om at lagene informerer godt om dette og overholder grensene. Vi kan risikere å vise bort
tilskuere ved ankomst dersom vi har nådd maksantall. I kohorten på 200 teller både spillere, trenere,
lagledere og tilskuere med.

PREMIEUTDELING
Grunnet smittevern kan vi ikke gjennomføre felles premieutdeling slik vi pleier. Vi ønsker derfor at
lagleder eller trener for hvert lag henvender seg til sekretariat like før eller like etter siste kamp for
laget spilles for å hente ut premier, som deretter distribueres til eget lag.

PARKERING
Vi gjør oppmerksom på at parkering ved Flint Esso Arena er med ankomst Ulvikveien. Her har vi tre
parkeringsplasser:
•
•
•

Ved sandvolleyballbanen
Ved Tolvsrød Barnehage
Stor ny parkeringsplass bak kunstgressbanen (D-banen).

Det er ikke tillatt å parkere i Flintveien. Her er det kun parkering for kjøretøy med spesiell
parkeringstillatelse.
Parkeringsvakter vil være behjelpelige med å finne parkeringsplass til alle. Vi oppfordrer egne lag til
å ankomme anlegget til fots eller på sykkel.
Les mer om parkering på Flint her: https://www.flintfotball.no/flint-esso-arena/parkering/

BANEKART
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KONTAKT OSS
Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.
•
•

Kampoppsett/banefordeling Pål-Rune Lyngmo - 413 64 898 - prlyngmo@mail.com
Arrangement - Nina Tapio - 918 64 102 - nina@flintfotball.no

