Syd�esvigs danske Ungdomsfon:minger

lndefodboldturneringen
TURNERINGSREGLEMENTET

Turneringen afvikles efter DGI 's turneringsreglement med h:,lgende cEndringer:
En spiller ma kun deltage pa et hold for en forening. Dog er det i 8-rcEkken tilladt at
lade to spillere fra en lavere aldersgruppe deltage pa et hold i den aldersmcEssig
ncEst-h0jere aldersgruppe, hvis holdenes kampe ikke ligger pa samme spilledag.
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SPILLEREGLERN E

Det i spilleplanen f0rstncEvnte hold stiller op ncErmest uret i alle haller.
Ved tn2:1jelighed skitter det i programmet sidstncEvnte hold.
Safremt 2 eller flere hold star lige i point, afg0res deres placering pa

f0lgende made:

a. I ndbyrdes kamp(e).
b. Derefter malforskel i indbyrdes kampe.
c. Er denne ens - malforskel i samtlige kampe i puljen.
d. Er der stadig ingen vinder fundet, sa flest scorede mal. Kan placering
stadig ikke afg0res, spilles omkamp pa 1 x 5 minutter.
e. Slutter denne uafgjort, afg0res kampen via straffesparkkonkurrence
(3 spark til hvert hold).
I tilfcElde af uafgjort i finalekampe og placeringskampe, afg0res kampen
via straffesparkskonkurrence (3 spark til hvert hold]
Holdene skal vcEre klar til at spille pa de i planen anf0rte tider. For sent
fremm0de medf0rer tab af kamp.
RiEkkerne mikropuslinge og puslinge afvikles som minifodbold (pa tvcErs
af hallen) og spilles med 4 spillere, dvs. 1 malmand og 3 spillere + max. 3
udskiftningsspillere.
I alle 0vrige rcEkker spilles med 4 spillere (ingen malmandl + max. 3
udskiftningsspillere.
I rcEkkerne mikropuslinge, puslinge og miniputter ma alle spillere fcErdes
over hele banen.
Det er i rcEkkerne mikropuslinge, puslinge og miniputter tilladt at
indscEtte 1 ekstra spiller, sa lcEnge et hold er bagud med tre mal eller
mere. For hver tre mal ekstra et hold kommer bagud, ma der indscEttes
yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.
Derudover henvises til DGl's turneringsreglement.

Alle hold skal medbringe spillepas eller anden dokumentation for f0dselsdato. Disse
forevises stcEvneledelsen, nar holdkort afleveres. Hvis et hold ikke har medbragt
dokumentation, deltager holdet udenfor konkurrence.

