LA TRAVEL CUP TURNERINGSREGLEMENT
Der spilles efter DBU Jyllands regler for indefodbold.
https://www.dbujylland.dk/turneringer-regler/love-og-regler/dbu-jyllands-love-og-regler/spilleregler/indefodbold/

1. Førstnævnte hold stiller op under resultattavlen og giver bolden op. I finaler trækkes der lod om
bolden.
2. I tilfælde af trøjelighed skifter sidstnævnte hold farve.
3. Udskiftning skal foretages ved midterlinjen modsat tidtagerbordet.
4. Ved pointlighed i puljerne afgøres de således:
a) færrest udeblivelser
b) flest point i indbyrdes kampe
c) bedste målforskel i indbyrdes kampe - mellem tilbageværende efter a)
d) flest scorede mål i indbyrdes kampe - mellem tilbageværende efter b)
e) bedste målforskel i samtlige kampe
f) flest scorede mål i samtlige kampe
g) flest vundne kampe
Såfremt ovenstående ikke afklarer rækkefølgen, afvikles der er straffesparkskonkurrence med 3
spark til hvert hold. Om nødvendigt derefter 1 til hvert hold indtil der er fundet en afgørelse.
5. Er et hold ikke klar til den fastsatte tid, kan holdet erklæres for taber med 3-0 og holdet kan
fratages retten til at deltage i slutspillet.
6. Får en spiller gult kort, må han/hun ikke deltage i resten af kampen. Der må indsættes en ny
spiller efter scoring.
7. Får en spiller rødt kort, udelukkes han/hun i resten af kampen og dens eventuelle forlængelse,
og holdet må ikke indsætte en ekstra spiller ved scoring. Stævneledelsen vurderer om det røde
kort giver yderligere karantæne.
8. Ved uafgjort i slutspilskampe startes der en ny kamp, hvor det hold der ikke gav bolden op i den
ordinære kamp starter med bolden. Der spilles til først scorede mål. Såfremt der ikke er scoret
efter 3 min. afvikles der en straffesparkskonkurrence med 3 spark til hvert hold. Om nødvendigt,
derefter et spark til hvert hold.
9. Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af turneringsledelsen.
10. En eventuel protest skal, for at blive behandlet, afleveres skriftligt til tidtagerbordet senest 15
minutter efter at kampen en fløjtet af. Gebyr 200 kr. I slutspilskampe skal en eventuel protest
nedlægges når kampen er fløjtet af.

Specialregler for U6-U12 – se næste side!
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Specielle forhold gældende for U8, U9, U10, U11 og U12 rækker:
Alle spillere må færdes over hele banen. Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe
et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der
indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering. Der udvises kun,
såfremt gult eller rødt kort skal anvendes.

Gælder kun U8, U9, U10:
Der spilles 5:5 med målmand. Målmanden skal være let genkendelig i form af
målmandstrøje/overtrækstrøje. Det er tilladt målmanden at benytte målmandshandsker.

Specielle forhold kun gældende for U6 og U7 (3:3):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der spilles på tværs af en normal håndboldbane.
Et hold består af 3 spillere plus indtil 2 indskiftningsspillere.
Der er ingen fast målmand og ingen må tage eller parere bolden med hænderne.
Baneleder sørger for kampens igangsætning - førstnævnte hold giver bolden op fra banens
midte.
Hvis bolden ryger ud af spil over en sidelinje, igangsættes spillet af modstanderholdet ved
at drible eller sparke bolden over linjen, hvor bolden røg ud.
Der spilles ikke med hjørnespark, så uanset hvem der sparker bolden ud over mållinjen,
tages et målspark.
Målspark igangsættes fra mållinjen ved at sparke eller drible bolden over mållinjen.
Modspillere skal ved alle igangsætninger være min. 3 meter fra bolden.
Alle igangsætninger er direkte.
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