Vorbasse BK og DGI Sydvest inviterer til

Kommunemesterskab i
Vorbasse
For hold i Billund Kommune
- spilles i Vorbasse 4.-5.-6. januar 2019
Tilmeldingsfrist den 30. november 2018
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Stævneinfo og regler
Vi glæder os til at se kommunens fodboldtalenter og erfaring samlet på et sted til det
5. kommunemesterskab i indefodbold i Billund kommune. I år er Vorbasse BK vært.
Alt efter hvor mange tilmeldinger der er, bliver der bestemt hvilke dage den enkelte
række spiller, vil blive meldt ud senere.
Sted:
Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse
Holdkort:
Alle hold skal udfylde holdkort inden første kamp.
Spilletid:
9 minutter.
Præmier:
Der er præmier til vindere i alle rækker. I U5-U9 er der personlige præmier til alle.
Spilleregler:
Førstnævnte hold stiller op under uret og skifter trøjefarve i tilfælde af ens trøjer.
Førstnævnte hold giver bolden op.
Klubbernes stærkeste hold stiller op som hold 1. Denne regel gælder ikke i
voksenrækken, da det er vanskeligt at vurdere, hvilke hold der er bedst.
En spiller må kun spille på èt hold ved mesterskaberne.
Pointlighed:
1. Indbyrdes kampe
2. Målforskel i samtlige kampe i puljen.
3. Flest scorede mål.
4. Ny kamp "3 minutter".
5. Straffesparkkonkurrence - 3 spark til hvert hold.
6. Straffesparkkonkurrence - 1 spark til hvert hold indtil der er fundet en vinder.

Spillerantal:
U6-U7 spiller 3 mod 3 på tværs af banen med max 2 udskiftere. U8-U9 spiller 5 mod
5 med målmand og max 3 udskiftere.
U10 og ældre spiller 4 mod 4 med max 3 udskiftere.
Protester:
Protester skal afleveres til stævneledelsen inden præmieoverrækkelse i rækken,
ellers afvises protesten.
Stævnebord:
Vorbasse BK passer stævnebord.
Dommere:
Vorbasse BK dømmer kampe fra U6 til U11, og dommerklubben dømmer alle øvrige
kampe.
Stævnegebyr:
DGI sender faktura til foreningens kasserer straks efter stævnet.
U5-U11: 350 kr., U12-U19: 425 kr., Voksne 500,- kr.
Spilleplan, resultater og stillinger:
Kan ses her: http://minidraet.dgi.dk men vi anbefaler at I benytter App´en ”Mit DGI”.
APP´en "Mit DGI"
Download app´en ”Mit DGI” til mobiltelefonen.
Når du går ind på app´en, skal du trykke på ”ikke valgt” og ændre det til ”fodbold” og
derefter vælge "Turnering/Stævne" i menuen øverst til venstre og skriv "Billund
Kommune 2019". Så kan du se spilleplan, resultater, stilling og om I evt. er gået videre
til finalen.
Få minutter efter kampen er spillet, kan du se resultatet på app´en.
Hvis du på stævnedagen orienterer dig via app´en, kan de frivillige hjælpere bruge
mere tid på at sikre et godt stævne end at fortælle om resultaterne. I er selvfølgelig
stadigvæk velkommen til at spørge stævnebordet, hvis I er i tvivl om noget.
Stævnetelefon og spørgsmål til stævnet:
Carsten H. Rasmussen
Mobil: 22243991
E-mail: bestyrelsesmedlemvbk1912@gmail.com
Tilmelding via http://foreningsportalen.dgi.dk senest den 30. november 2018.
Mangler I kode, så ring til Anette Olesen på 79404452, eller skriv på e-mail:
ao@dgi.dk.
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Aldersgrænser
Række
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Årgang

Alderskrav

Herre senior
Dame senior
Old boys
Old girls
Senior old boys
Senior old girls

Skal være fyldt 16 år på spilledagen
Skal være fyldt 15 år på spilledagen
Skal være fyldt 32 år på spilledagen
Skal være fyldt 28 år på spilledagen
Skal være fyldt 40 år på spilledagen
Skal være fyldt 35 år på spilledagen

Veteraner
Super veteraner
U18-U19 drenge

Skal være fyldt 45 år på spilledagen
Skal være fyldt 50 år på spilledagen
2000-2001

U16-17-18 piger
U16-U17 drenge
U15 drenge (8. kl.)
U14 drenge (7. kl.)
U14-U15 piger (7.-8. kl.)
U13 drenge (6. kl.)
U12 drenge (5. kl.)
U12-U13 piger (5.-6. kl.)
U11 drenge (4. kl.)
U10 drenge (3. kl.)
U10-U11 piger (3.-4. kl.)
U9 drenge (2. kl.)
U8 drenge (1. kl.)
U8-U9 piger (1.-2. kl.)
U7 drenge (0. kl.)
U7 piger (0. kl.)
U6 – Mix
U6 piger
U5 – Mix

2003-2002-2001
2003-2004
2004
2005
2005-2004
2006
2007
2007-2006
2008
2009
2009-2008
2010
2011
2011-2010
2012
2012
2013
2013
2014

Halvårsspillere kan benyttes og går man i samme klasse, kan man altid spille på
samme hold, selv om man er et år ældre!

