Turneringsreglement
1. U9=2x10 min., U10=2x10 min., U11=2x15 min., U12=2x20 min., U13A=2x15 min., U13B= 2x20 min. og U14/U15=2x20. min.
2. Der må max. benyttes 8 spillere pr. kamp i U9 (årgang 10 og yngre) og U10 (årgang 09).
Der må max. benyttes 11 spillere pr. kamp i U11 (årgang 08), U12 (årgang 07), U13 (årgang 06) og U14/U15 (årgang 05/04).
2A. Det er dog tilladt at have flere spillere til rådighed under stævnet (max. 2 som skal godkendes af stævneledelsen).
Der er IKKE præmie/medalje til ekstra spillere.
2B. Der spilles ud fra Holdninger og Handlinger vedr. opfyldning af antal spillere.
2C. Hold, der spiller med "ulovlige" spillere, kan ikke senere deltage i præmie placeringerne.
2D. DBU Fairplay bruges i alle rækker.
2E. Førstnævnte hold giver bolden op.
2F. Er et hold bagud med 3 mål, må der sættes en spiller mere på banen. Bliver målforskellen igen mindre end 3, tages den
ekstra spiller ud igen.
2G. Målmanden må tage bolden op ved tilbagelægning - gælder alle rækker.
2H. Ovenstående regler kan ikke afviges, uden dette sker forud på dispensation af stævneledelsen.
2I.

Ang. dispensation af spillere er det sådan:
1) Hvis man har dispensation til en eller flere spillere gennem lokalunionen gælder dette også her.
2) Stævneledelse kan også give dispensation, hvis det f.eks. er en pige, der lige er startet med fodbold, motoriske
problemer eller andre relevante årsager.
3) Max. 2 dispensationsspillere pr. hold.

3.

Ved pointlighed gælder følgende regler:
3A. Indbyrdes kampe og målforskel heri.
3B. Bedste målforskel i samtlige kampe.
3C. Flest scorede mål i hele puljen.
3D. Er der stadig ingen vinder, afvikles straffesparkskonkurrence mellem de hold, der står lige.
3E. Afviklingen finder sted, lige efter sidste puljekamp er færdigspillet.

4.

I tilfælde af uafgjort i placeringskampe afvikles straffesparkskonkurrence.

5.

Har to hold ensartede trøjer, skifter det hold, som står nævnt sidst i turneringsprogrammet. Overtrækstrøjer kan lånes på
stævnekontoret.

6.

Advarsel (gult kort) medfører 5 min. udvisning undtagen U9 og U10.

7.

Udvisning (rødt kort) medfører min. 1 kamps karantæne. I grove tilfælde kan turneringsledelsen skride ind med
yderligere karantæne.

8.

Udskiftning må kun foretages, når der er stop i spillet, og skal så vidt muligt foregå ved midterlinjen. Dommeren skal
først acceptere ud skiftningen.

9.

Eventuelle protester skal afleveres skriftligt til stævnekontoret umiddelbart efter den spillede kamp. Ved nedlægges af
protest betales der et gebyr på 300 kr., som ikke returneres, såfremt man ikke får medhold.

10.

I tilfælde af fortolkningsspørgsmål vedrørende turneringsreglerne er stævneledelsens afgørelse endelig.

