Upplýsingar til félaga sem taka þátt í Cheerios móti Víkings árið 2022

Komið öll blessuð og sæl,

Innilega velkomin á Cheerios mótið á Víkingsvelli 2022.
Vinsamlegast kynnið ykkur vel meðfylgjandi upplýsingar varðandi mótið í ár.

Greiðsla þátttökugjalds:
Þjálfarar/liðsstjórar ganga frá greiðslu þátttökugjalda með millifærslu inn á reikning.
Þátttökugjaldið er kr. 3.000 fyrir hvern iðkanda og greiðist inn á reikning 0323-26018888, kt. 700693-2529.
Greiða þarf fyrir hvert lið, flokk eða félag í einu. Ekki er hægt að greiða fyrir hvern iðkanda fyrir
sig.

Vinsamlegast setjið skýringu með greiðslu og sendið greiðslukvittun á bur.knd@vikingur.is.
Hægt er að hafa samband við skrifstofu Víkings í síma 519-7600 eða senda tölvupóst á
netfangið bur.knd@vikingur.is ef óskað er eftir frekari upplýsingum.
Greiðslur þurfa að berast fyrir kl. 19 föstudaginn 6. maí.

Varðandi umferðarmál og bílastæði:
Umferðarstýring verður á svæðinu sem vísar bæði á stað(i) sem iðkendum er hleypt úr bílum og
hvar sé hægt að leggja.
Mælst er til þess að iðkendur í sama liði reyni eftir fremsta megni að sameinast í bíla.
Sjá kort hér að neðan sem sýnir tillögur að bílastæðum í grennd við Víkingssvæðið.

Fyrirkomulag keppni:
•
•
•

Reikna má með að hvert lið í 8. flokki sé um 100 mínútur á svæðinu við keppni og lið í í
6. og 7. flokki sé 135 mínútur.
Leikið er í 5 manna liðum, 6 lið í hverjum riðli. Öll lið spila 5 leiki.
6. og 7. flokkur spilar fimm 12 mínútna leiki og 8. flokkur spilar fimm 8 mínútna leiki.

Styrkleikaröðun:
Fjórir styrkleikar eru á Cheeriosmótinu í ár,. A – B – C - D.
Liðin á mótinu bera heiti evrópskra stórliða og er það merkt frá 1 – 14. Það að þetta séu 14 nöfn
á liðum segir það ekki að við séum með 14 styrkleika.
Liðin raðast mismunandi upp í styrkleikana eftir óskum frá þjálfurum.
Dæmi: Ef Víkingur sendir 6 lið á mótið í 7.flokki karla, 1 lið í A styrkleika, 2 lið í B styrkleika, 1
í C styrkleika og 2 í D Styrkleika. Þýðir það að Lið 1 hjá Víking tekur nafnið Mílan, Lið 2 Tekur
nafnið Real, Lið 3 tekur nafnið Arsenal, lið 4 tekur nafnið Juve, lið 5 tekur nafnið Celtic og Lið 6
tekur nafnið City.

Mismunandi er hvað félög senda mörg lið á mótið og í hvaða styrkleika þau fara og því
getur verið breytilegt eftir félögum hvar Lið 1, Lið 2 o.s.frv. raðast.

Aðstaða fyrir mótstjórn, dómara og þjálfara:
Mótstjórn, dómarar og þjálfarar verða með aðstöðu inni í Víkingsheimilinu á meðan á mótinu
stendur. Þjálfarar þátttökuliða geta fengið samloku og drykki sér að kostnaðarlausu eins og
venjan er á Cheeriosmótinu.

Upplýsingagjöf á meðan á mótinu stendur:
Uppfærð leikjaplön eru birt á vefsíðu Víkings
Upplýsingar um breytingar, kort af bílastæðum og yfirlitsmynd af svæðinu eru birt á
fésbókarsíðu Cheeriosmótsins
Endilega deilið þessu hlekkjum með forráðamönnum og öðrum þjálfurum.

Verðlaunaafhending:
Eftir að lið hefur lokið keppni fá iðkendur verðlaunapening, mótsgjöf og hressingu frá Cheerios.
Verðlaunaafhending fer fram fyrir framan félagsheimilið hjá aðalvellinum.
Um leið og við óskum ykkur góðs gengis viljum við minna ykkur öll á að hafa gaman af
leiknum og spila prúðmannlega.

Bestu kveðjur fyrir hönd Knattspyrnufélagsins Víkings
Elías Hlynur Lárusson

