Information om 8-mands for senior og ældre efterår 2018
Vi håber på en rigtig god efterårsturnering, som starter i uge 33 og ønsker jer nogle gode
kampe på grønsværen. Herunder kan I læse om vigtige informationer vedrørende turneringen.
Dommere:
Det er altid hjemmeholdet som sørger for dommere samt afregner denne.
Som en service sørger DGI for at dommerpåsætteren får jeres kampprogrammer, og at
denne påsætter dommere på kampene. Hvis I selv vil sørge for dommere, og ikke ønsker
at gøre brug af dommerpåsætteren, skal I meddele dette til dommerpåsætter senest
søndag den 29. juli 2018.
Dommerpåsættere:
Per Svendson (VFK) Tlf. 22 24 90 69 – mail: Per.svendson@mail.dk
Lars Kulle (SØF) Tlf. 21 66 39 85 – mail: kulle1@stofanet.dk
Kontaktperson DGI for turneringen:
Mette Kjellberg Thomsen Tlf. 79 40 46 55 –mail: Mette.Kjellberg.Thomsen@dgi.dk
Aflysning/ændring af kampe:
Det er holdenes pligt at underrette dommerpåsætteren samt DGI, hvis man aflyser, flytter eller udsætter en kamp. Ændringer skal ske senest 48 timer inden kampstart.
Ved aflysninger mindre end 48 timer før kampstart opkræves dommergodtgørelse af dommerklubben – opkrævningen bliver sendt til holdet, der aflyser
kampen.
Følgende gebyr er gældende:
Trækning af hold efter programmets udsendelse kr. 300,00
Udeblivelse uden afbud kr. 500,00
Afbud til dommerklubben mindre end 48 timer før kampstart – der betales fuldt dommerhonorar.
Resultatindberetning:
Det er hjemmeholdet, som er ansvarlig for at indberette resultater. I kan indtaste resultater via DGI Appen: Mit DGI - Appen kan downloades gratis i Appstore og Googleplay. I
bedes indtaste resultater senest 1 dag efter kampen er spillet.

Dispensationsregler:
I DGI Fodbold finder vi det vigtigt, at alle der vil spille fodbold har mulighed for at komme
med på et hold.
Der kan søges dispensation til to navngivne spillere pr. hold, som er for unge. Dispensationen skal søges til ét bestemt hold og kan ikke bruges på flere hold. Dispensationen gives, hvis foreningen ikke har hold i den pågældende spillers årgang. I dispensationen
lægges der vægt på, at spillerne ikke er kampafgørende.
Der kan i særlige tilfælde søges dispensation til mere end to navngivne spillere. Hvis
dette er tilfældet, skal træneren indsende en uddybende mail, hvor der beskrives, hvorfor
der er brug for, at holdet spiller med flere for unge spillere, disse spillere skal kunne
passe til det pågældende niveau. Hvis man spiller under disse vilkår, kan holdet ikke
vinde rækken.
Det er vigtigt, at holdet søger dispensation særskilt til udendørssæsonen, da en tidligere
givet dispensation ikke gælder her.
Der vil på minidraet.dgi.dk under udendørsturneringen være markeret under bemærkninger i den enkelte pulje, hvilke hold som har fået dispensation.
Ansøgning om dispensation skal sendes til: Carsten.nielsen@dgi.dk
Dispensationen er først gældende ved bekræftelse og skal medbringes til kampene.
Protester i forhold til evt. ulovlige spillere skal sendes på skrift senest to hverdage efter
kampafvikling. I protesten skal fremgå navn på spiller(e), som protesten lyder på.
Protesten skal sendes på mail til Carsten.nielsen@dgi.dk
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