Välkomna till

SM

och Nationella Spel
Special Olympics i Fotboll
Vimmerby 31 augusti–2 september
2012

samarbetspartner

Arrangör

Vimmerby IF och Svenska Handikappidrottsförbundet i samarbete med
Vimmerby Kommun och Smålands Handikappidrottsförbund

Tävling

SM Dam och Herr samt Nationella Spel Special Olympics klass 1-5

Tävling

31 aug-2 september. Invigning fredag. Gruppspel lördag, slutspel och finaler söndag.

Plats

Vimmerby, Småland. Alla matcher kommer att spelas på klubbens fotbollscenter som heter Ceosvallen.

Tävlingsregler

SM spelas enligt SHIF/SPK:s bestämmelser. Till SM kan endast ett dam och ett herrlag per förening
anmälas. I Special Olympics delas lagen in i fem (5) olika divisioner för att göra spelet så jämnt som
möjligt. Alla deltagande klubbar ska vara medlemmar i SHIF.

Licenser

Samtliga SM-deltagare måste ha en giltig SHIF/SPK-.s M-licens för 2012. Licenskontroll sker vid incheckning.

Tävlingsform

7-mannalag. Gruppspel/slutspel. Speltid i SM 2 x 25 min. Special Olympics 2 x 15 min.

Anmälan

På klubbens hemsida www.vimmerbyif.org senast 1 augusti. Laguppställning, tröjstorlek och licensnummer
lämnas senast 10 augusti.

Startavgift

800 kr/lag. Avgiften betalas till klubbens bankgiro 627-3759 i samband med anmälan.
Anmälan är giltig först när betalning skett.

Priser

SM: spelare i lag 1-3 erhåller SHIF/SPK:s mästerskapsmedalj (guld-silver-brons).
Special Olympics: spelare i lag 1-3 i respektive division erhåller Special Olympics officiella medalj (guld-silver-brons).
Spelare i övriga lag erhåller den sk järnmedaljen.

Boende

Lagen kommer att inkvarteras i klassrum i Astrid Lindgrens Skola (AL-skolan). Medtag madrass eller dyl.
Alternativa boenden finns, kontakta klubbens kansli 0492-13777 eller marknad@vimmerbyif.org för att för
att få information vilka hotell/vandrarhem/stugbyar som klubben samarbetar med.

Deltagaravgift

850 kr/deltagare, för detta pris får spelaren/ledaren: logi i klassrum, kvällsmat fredag kväll, frukost-lunch-middag
lördag och frukost-lunch söndag. Dessutom får varje deltagare ett diplom med sitt lagfoto på plus en SM T-shirt.
Sist men inte minst ingår även en invigningsceremoni fredag kväll samt discotek på lördagskvällen. Vi fakturerar
antalet spelare/ledare efter anmälningstiden gått ut.

Kost

Önskemål om särskild kost pga allergi mm ska anges i anmälan.

Ankomstanmälan

Sker på AL-skolan fredag 31 augusti från kl 15. Där får alla lag ett informationskuvert.

Sekretariat

Kommer under SM-dagarna att finnas i anslutning till planerna på Ceosvallen. Resultat kommer att affischeras
på både AL-skolan och Ceosvallen. Resultat, foton mm kommer under SM-dagarna att delges fortlöpande på
klubbens hemsida.

Lagfotografering

Alla lag kommer att fotograferas under lördagen så att vi kan framkalla lagfotona till diplomen som delas ut
under söndagen. Ett härligt minne från SM-dagarna i Vimmerby

Övrigt

Olika typer av försäljning kommer att finnas i anslutning till planerna på Ceosvallen där man kan köpa fika, glass,
dricka, korv/hamburgare och frukt. Vår förhoppning är att även kunna ha ett försäljningstält med sport- och
fotbollsartiklar. Vid AL-skolan kommer det även att finnas en mindre kiosk. Kontant betalning gäller.

Domare

Förbunds- och föreningsdomare.

Information

Tävlingsledare: Budo Ericsson 0492-149 62 bost, 010-578 77 34 arb, 070-564 34 61 mob,
e-post styrelse@vimmerbyif.org
Frågor besvaras även av klubbkansliet 0492-137 77 eller via e-post: marknad@vimmerbyif.org

Hemsida

www.vimmerbyif.org/SMochSpecialOlympics uppdateras hela tiden med nyheter och viktig info

samarbetspartner

