
DEN INTERNATIONELLA
MIDNATTSSOLSTURNERINGEN

30 juni - 2 juli 2017

Tävlingsform
Turneringen spelas i ett gruppspel. Samtliga lag som blir utslagna ur grupp-
spelet garanteras en match under söndagen. För åldersklasserna G08, G09, 
G10 och B08, B09, B10 spelas inget slutspel. Endast rena föreningslag får 
delta. 

Spelplaner
Samtliga matcher spelas på gräs- och tre konstgräsplaner i Piteå.

Åldersklasser
Klass  B16  pojkar födda 1/1 2001 11 mannalag
Klass B15 pojkar födda 1/1 2002 11 mannalag
Klass B14  pojkar födda  1/1 2003 11 mannalag
Klass B13  pojkar födda  1/1 2004 11 mannalag
Klass B12  pojkar födda  1/1 2005 7 mannalag
Klass B11  pojkar födda  1/1 2006 7 mannalag
Klass B10 pojkar födda  1/1 2007 7 mannalag
Klass B09  pojkar födda  1/1 2008 5 mannalag
Klass B08 pojkar födda 1/1 2009 5 mannalag
Klass G16 flickor födda  1/1 2001 11 mannalag
Klass G15  flickor födda  1/1 2002 11 mannalag
Klass G14  flickor födda  1/1 2003 11 mannalag
Klass G13  flickor födda  1/1 2004 11 mannalag
Klass G12  flickor födda  1/1 2005 7 mannalag
Klass G11  flickor födda  1/1 2006 7 mannalag
Klass G10 flickor födda  1/1 2007 7 mannalag
Klass G09  flickor födda  1/1 2008 5 mannalag
Klass G08 flickor födda 1/1 2009 5 mannalag
         

Speltider
11-manna 2 x 20 min, 7/5-manna 2 x 15 min.
                                            

Dispenser
Det ges automatiskt dispens för maximalt två spelare per match som är 
max ett år för gamla för åldersklassen.
Dispensansökan (gäller ej för generella dispenser) ska göras senast den 
15 maj. Ansökningar efter 15 maj innebär en administrativ avgift av 300 
kronor.
          

Domare 
Från Piteå Domarklubb hämtar vi legitimerade domare och från ortens 
fotbollsföreningar hämtar vi utbildade ungdomsdomare.  

Anmälan
Senast den 10 April 2017 

Piteå Summer Games, Olof Palmes gata 2 - 941 33 PITEÅ.  

Anmälan göres genom att fylla i anmälningsformuläret på vår hemsida. 
Betala in avgiften på Bankgiro 5652-2733 Sparbanken Nord. Betalning lika 
med registrering. 

Avgiften 1500 kr/lag med boende, 700 kr/lag 5-manna lag, icke boende 
7-11 manna 2000 kr/lag.

De lag som anmält sig samt betalat anmälningsavgiften först har företräde. 

Anmälningstiden räknas 
som den dag vi erhållit anmälningsavgiften.

Anmälningsavgiften betalas endast igen om lag drar sig ur turneringen 
innan anmälningstiden har gått ut. Begränsat antal lag till turneringen.

Var uppmärksam på att ni inte är garanterad plats i turneringen
förrän anmälningsavgiften är betald!

Turneringsinformation Boende/Mat
Lag med boende

Lag som önskar boende måste lösa deltagarkort. Kostnaden är 950 kr per 
person. 
Samtliga personer som skall bo inom vår skolförläggning måste lösa 
deltagarkort. Deltagaravgiften skall vara oss tillhanda senast 15 maj 2017. 
Betalningen ska göras LAGVIS, inte individuellt.

Sverige: Bankgiro 5652-2733 Sparbanken Nord. 

Deltagaravgiften återbetalas endast om deltagare meddelar det innan den 
15 Maj 2017. Det är av yttersta vikt att ni anger vilken förening och vilket 
lag betalningen avser när ni gör inbetalningen!

För deltagaravgiften får man: 
u Logi på skolor från torsdag till söndag. Det måste alltid bo en vuxen  
 med laget!
u Åtta måltider fr.o.m. frukost fredag 30 juni t.o.m. lunch söndag 2 juli.
u Transporter mellan arenor och skolor. Gäller från fredag morgon.            
u Transfer från/till Piteå Busstation i samband med ankomst/avresa.
u Gratis inträde på Summer Games disco.

OBS! Skolsalarnas kapacitet beräknas efter en madrassbredd på 80 
centimeter. Uppmärksamma detta!

Lag utan boende
Deltagare utan boende får:

u Gratis inträde på Summer Games disco.

Måltidskuponger för enstaka måltider lunch och middag kan köpas för 
60 kr/kupong/måltid, frukost för 30 kr.

 Extramat 29/6 på Strömbackaskolan
För lag som vill äta lunch och middag finns det möjlighet att köpa matku-
ponger för 60 kr/måltid. 

Välkommen till Piteå Summer Games
För 28:e året i rad arrangeras Piteå Summer Games, en av Sveriges 
största Internationella ungdomsturnering i fotboll. 
            
Vi kommer även i år att spela matcher under midnattsolen!

Avstånden är korta till matcher, skolor, aktiviteter och bad. Detta är en av 
orsakerna till att deltagarna återvänder år efter år.

Målsättning 900 lag från 25 nationer.

Anmäl dig via vår hemsida!

www.piteasummergames.se

Ladda ner PSG Appen!

Aktiviteter/Resesätt
Invigning

Invigningen sker på fredag kväll med en stor parad genom centrala Piteå. 
Missa inte denna fantastiska folkfest i midnattsolens sken!

Spelaraktiviteter
Fredag, lördag och söndag finns det möjlighet att deltaga i Summer Games 
bolljongleringstävling, med fina priser!!

Lördag kväll anordnas Summer Games disco för alla spelare.

Under hela turneringen kommer det att finnas möjlighet att besöka poo-
lerna på Pite Havsbad och Norrstrand samt Äventyrsbadet på Pite Havsbad.

Utöver dessa fina evenemang kommer det att finnas möjlighet att delta i 
andra varierande lekar med fina priser att vinna.

Tåg
Även i år kommer Piteå Summer Games och RESIA att erbjuda lagen en 
möjlighet att resa till Piteå med tåg, Stockholm-Piteå tur och retur. Avgår 
28/6 från Stockholm och är tillbaka i Stockholm efter turneringen den 3/7.

Upplysningar angående paketresan lämnas av: 
Piteå Summer Games eller RESIA 0911-559020. 
Tågresan kan bokas via:
grupp.pitea@resia.se eller marianne.hogberg@resia.se

Buss
Många bussbolag trafikerar E 4:an längs Norrlandskusten.
Köp biljett till Piteå busstation. 
För resenärer (lag) som kommer till busstationen i Piteå kommer transfer 
att ordnas utan extra kostnad för vidare transport till Er förläggning. Gäller 
torsd. 29/6 och sönd. 2/7. Måste förbokas.

Flyg
Upplysningar angående flyg lämnas av RESIA 0911-559020 eller via 
marianne.hogberg@resia.se

Transfer från Luleå och Älvsbyn
För resenärer (lag) som kommer till busstationen i Piteå, erbjuds gratis 
transfer till skolförläggning. 

Resenärer som kommer till Älvsby Järnvägsstation, Luleå Järnvägsstation 
eller Luleå Airport kommer transfer att ordnas till en kostnad av 200 kr/
person tur och retur för vidare transport till Er förläggning, måste förbokas. 
Erbjudandet gäller för lag som anländer under torsdagen och avreser under 
söndagen. Om transfer önskas under andra perioder kan vi assistera med 
det. Kontakta oss för mer information. 

Båt
Deltagande lag från Finland kan med fördel åka Finlandsfärjan till Umeå 
och därifrån vidare med buss till Piteå.

Ankomst till Piteå sker under torsdagen 29/6 eller tidigt på fredag 
morgon 30/6. 

Övrigt

90 år

Gilla oss på

Följ oss på
30/6 - 2/7

Priser
Samtliga lag erhåller ett diplom. De tre första lagen i klass B16-B10 och 
F16-F10 får medalj och priser.  
Deltagarna i klass G08, G09, G10 och B08, B09, B10 erhåller medaljer från 
turneringen.

Viktiga Datum

Turneringen pågår mellan 30 juni - 2 juli 2017
 

Sista anmälningsdag 10 april 2017 
Bekräftelse på att man kommit med i turneringen 

skickas till lagen i mitten av april.
  

Deltagaravgiften skall vara betald 15 maj 2017 
Spelprogram skickas ut i början av juni till alla lag.

Tävlingsregler finns på 
www.piteasummergames.se

Information 

Piteå Summer Games
Olof Palmes gata 2 

941 33 Piteå

Tel: 0911-147 00

Upplysningar om turneringen lämnas av 
Piteå Summer Games kansli på tel: 0911-147 00 

www.piteasummergames.se

E-mail: info@piteasummergames.se

Turneringens Bankgiro 5652-2733 Sparbanken Nord

Välkommen till Piteå2017


