DGI Fairfodbold
Fair Fodbold er et spil, der kan spilles af alle. Respekt, glæde og fascination er nøgleordene for den særlige form for gadefodbold.
En anden måde at spille fodbold på
Fair Fodbold er et anderledes fodboldspil. Det blev spillet første gang i København i
2003.
Spillet kendetegnes ved sin løse organisering, respekten deltagerne imellem samt glæde og fascination ved spillet.
Fremmer fairplay
Fair Fodbold spilles efter regler, som fremmer fairplay.
I Fair Fodbold belønnes spillerne på det hold, der viser, at de har lyst til at spille fodbold, at de accepterer deres modstandere, og at de kan glæde sig over andres præstationer. Point tælles sammen på baggrund af både målscore og fair play.
Om banen
Fair Fodbold spilles på en bane:

Banen er lukket med bander og net.

Banen er 10 x 15 meter og appellerer til teknisk fodbold.

Banen kan stilles op på gader og stræder til fodboldspil for storbyens unge – også
for spillere der ikke er medlem af en forening.
Fair Fodbold-regler

Der skal være 4 spillere pr. hold på banen

Det giver 3 point for at vinde en kamp, 2 point for uafgjort og 1 point for at tabe

Det giver 1 point at have mindst en pige på holdet hele kampen, og en ”pigescoring” gælder 2 mål

Det giver point at spille FAIR under kampen
Til Fair Fodboldstævner skal deltagerne være 15 til 18 år og man kan deltage uden at
tilmelde sig på forhånd.
Fair Fodbold – regler
Leg, spil godt fodbold og ha’ det sjovt.
Respekter reglerne.
Respekter dommeren og hans/hendes beslutninger.
Respekter din modstander.
Stop kampen, når du ved, du har begået en grov fejl og sig
undskyld.
La’ vær med at råbe af dine medspillere eller modstanderne.
Gi’ hånd til modstanderne før og efter kampen.

Som fodboldspiller vil jeg:

Huske på at jeg er med fordi jeg godt kan lide at spille fodbold.

Respektere reglerne

Respekter dommeren.

Respekter mine holdkammerater.

Respekter modstanderne.

Gøre mit bedste på banen.

Være glad når det går godt og respektere når det går mindre godt.

Kontrollere mit temperament.

Spille fair hele tiden.

Huske på at ha’ det sjovt.
Som træner vil jeg:
 Minde spillerne om, at det at vinde en kamp, ikke er det eneste tegn på sejr.


Sørge for at skabe en god stemning inden, under og efter kampene.



Opmuntrer spillerne til at give konstruktiv kritik.



Instruerer spillerne til at spille efter reglerne og stemningen i fodboldspillet.



Vise spillerne, at de hver især er vigtige for holdet.



Lære spillerne, at dommere er vigtige for spillet.



Huske på, at mine handlinger siger mere end mine ord.

Side 2

Fair Fodbold
Dommerens rolle og ansvar
Der dømmes efter almindelige regler, men dommeren har en mere tilbagetrukket rolle i Fair
Fodboldspillet end almindelig fodbold. Dommeren står ude ved banderne og følger med i
kampen.
Dommeren skal så vidt muligt opfordre spillerne til selv at stoppe spillet og erkende fejl, når
de laves. På den måde fremmer vi spillernes egen fornemmelse for at spille fair.

Reglerne der følger med Fair Fodbold er:




Stop spillet ved grov fejl og sig undskyld.
La’ vær med at råbe af dommeren, medspillere eller modstanderne.
Gi’ hånd til modstanderne før og efter kampen.

At overholde disse punkter giver 1 point for hver overholdt punkt, således at et hold max kan
opnå 3 Fair Play point.
Fair Play aftale (Aftales inden kampens start – alle spillere skal ind på banen fra start, også
udskiftere)
1. Klappe hver gang, der bliver scoret. (alle fra holdet skal klappe, dommeren må gerne
sige det den første gang, hvis de glemmer det, ellers skal de huske det)
2. Give high fives hver gang der bliver scoret (Her gælder det samme kriterium)
3. Få publikum til at juble (Her gælder det samme kriterium)
4. …
Et hold kan få 1 ekstra point ved at følge Fair Play aftalen.
Men disse regler er det primært observatørens rolle at holde øje med.
Det er dommerens opgave at opfordre til at få spillerne til at give hånd før (Goddag) og efter
kampen (Tak for kampen).
Dommeren skal i samarbejde med observatøren gennemgå reglerne for spillet og sørge for,
at holdene får lavet en Fair Play aftale. Dommeren må gerne minde spillerne om den Fair
Play aftale, de har lavet inden kampen. Men kun den første gang, den skal udføres, ellers er
det observatørens rolle at afgøre om holdet skal have 1 point for overholdelse af aftalen.
Hvor hårdt skal der dømmes?

Dommeren skrider ind ved benspænd - hvis ikke den "skyldige" selv markerer det
skrider dommeren ind og det går ud muligheden for at få Fair Spil pointet ”Stoppe
spil ved fejl”. Det samme gælder skub i ryggen.


Hvis der er hånd på bolden og den "skyldige" ikke markerer det skrider dommeren
ind, og det går ud over Fair Spil pointet ”Stoppe spil ved fejl”.



Vi dømmer ikke ved almindelig nærkamp - ligeværdig duel skulder mod skulder.

Straffe
Et straffespark foregår på den måde, at der sparkes fra eget mål mod modstanderes mål,
hvor der ikke står nogen i. Straffe dømmes ved særlig grove fejl.

Side 3

Fair fodbold
Observatørens rolle og ansvar
Før kampen:
Observatøren skal i samarbejde med dommeren gennemgå reglerne for spillet og sørge for,
at holdene får lavet en Fair Play aftale.
Under kampen:
Observatøren står udenfor banen og holder øje med målscoringer og Fair Play pointene. Dette gøres ved at udfylde Point skemaet, hvor man bruger ét skema pr. kamp.
Dommeren må gerne de første gange minde dem om reglerne, men elles skal der vurderes
strengt på reglerne.
Observatøren skal være meget opmærksom på måden, der bliver spillet fodbold på, idet det
er hans/hendes ansvar at kunne argumentere efterfølgende, hvorfor holdene har fået de
point de har.
Efter kampen:
Observatøren skal efter kampen fortælle holdene, hvor mange point de har fået, og for det
meste lige forklare, hvorfor de eksempelvis ikke har fået max. point uden dog at gå ind i
diskussion.
Observatøren skal derudover sørge for, at resultatet bliver påført turneringstavlen, så alle
kan se resultatet.

Reglerne der følger med Fair Fodbold er:




Stop spillet ved grov fejl og sig undskyld.
La´ vær med at råbe af dommeren, medspillere eller modstanderne.
Gi´ hånd til modstanderne før og efter kampen.

At overholde disse punkter giver 1 point for hver overholdt punkt, således at et hold maks
kan opnå 3 Fair Play point.
Fair Play aftale (Aftales inden kampens start – alle spillere skal ind på banen fra start, også
udskiftere)
5. Klappe hver gang, der bliver scoret. (alle fra holdet skal klappe, dommeren må gerne
sige det den første gang, hvis de glemmer det, ellers skal de huske det)
6. Give high fives hver gang der bliver scoret (Her gælder det samme kriterium)
7. Få publikum til at juble (Her gælder det samme kriterium)
8. …
Et hold kan få 1 ekstra point ved at følge Fair Play aftalen.
Disse regler er det primært observatørens rolle at holde øje med.

Side 4

Fair Fodbold turnering - Pointtavle
Hold

1. Målscoring
Scoringer - drenge
Scoringer – piger (tæller dobbelt)
(3 point for vundet kamp, 1 point for
tabt kamp, 2 point for uafgjort)
Målscoring - point (1, 2 el. 3)

2. Fair spil
Til noter under kampen:
Stoppe spil ved fejl
Tilråb
Gi’ hånd før & efter kamp
Helhedsindtryk - point (0 el. 2)

3. Pige på banen
Pige på banen - point (0 el. 1)

4. Fair Play aftale
Fair Play aftale – point (0 el. 1)

SAMLET POINTSCORE
(max. 7 point)
Fair Play aftale (Aftales inden kampens start)
1. Klappe hver gang, der bliver scoret. (alle fra holdet skal klappe, dommeren må gerne
sige det den første gang, hvis de glemmer det, ellers skal de huske det)
2. Give high fives hver gang der bliver scoret (Her gælder det samme kriterium)
3. Få publikum til at juble (Her gælder det samme kriterium)
4. …
Kommentar til Fair Play spillende hold og turneringens bedste spiller:

Observatør:

DGI Fairfodbold
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