Indefodboldturneringen 2019/2020
TURNERINGSREGLEMENTET
Turneringen afvikles efter DGI´s turneringsreglement med følgende ændringer:
En spiller må kun deltage på et hold for en forening. Dog er det i B-rækken tilladt at
lade to spillere fra en lavere aldersgruppe deltage på et hold i den aldersmæssig
næsthøjere aldersgruppe, hvis holdenes kampe ikke ligger på samme spilledag.
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SPILLEREGLERNE
Det i spilleplanen førstnævnte hold stiller op nærmest uret i alle haller.
Ved trøjelighed skifter det i programmet sidstnævnte hold.
Såfremt 2 eller flere hold står lige i point, afgøres deres placering på
følgende måde:
a. Indbyrdes kamp(e).
b. Derefter målforskel i indbyrdes kampe.
c. Er denne ens - målforskel i samtlige kampe i puljen.
d. Er der stadig ingen vinder fundet, så flest scorede mål. Kan placering
stadig ikke afgøres, spilles omkamp på 1 x 5 minutter.
e. Slutter denne uafgjort, afgøres kampen via straffesparkkonkurrence
(3 spark til hvert hold).
I tilfælde af uafgjort i finalekampe og placeringskampe, afgøres kampen
via straffesparkskonkurrence (3 spark til hvert hold)
Holdene skal være klar til at spille på de i planen anførte tider. For sent
fremmøde medfører tab af kamp.
Rækkerne mikropuslinge og puslinge afvikles som minifodbold (på tværs
af hallen) og spilles med 4 spillere, dvs. 1 målmand og 3 spillere + max. 3
udskiftningsspillere.
I alle øvrige rækker spilles med 4 spillere (ingen målmand) + max. 3
udskiftningsspillere.
I rækkerne mikropuslinge, puslinge og miniputter må alle spillere færdes
over hele banen.
Det er i rækkerne mikropuslinge, puslinge og miniputter tilladt at
indsætte 1 ekstra spiller, når holdet er bagud med 3 mål. Spilleren skal
tages ud igen, når holdet ikke er bagud med 3 mål. Der kan max.
indsættes 1 ekstra spiller.
Derudover henvises til DGI’s turneringsreglement.

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

PROTESTER
Fodboldudvalget er turnerings- og protestudvalg. Evt. protester rettes skriftligt til
udvalget via dets formand senest 4 dage efter kampen, vedlagt et protestgebyr på
25,00 Euro, som tilbagebetales, hvis protesten tages til følge.
Bødetakster:
Afbud til turneringsprogram
Udeblivelse til turneringsprogram
Ved gentagelser
Protestgebyr
Brug af ulovlig spiller
Forkert udfyldt holdkort
(navn/fødselsdato/dansktalende)
Rødt kort

30 €
70 €
100 €
40 €
70 €
100 €
10 €

