Reglement for Kvistgård Cup
DU har som holdansvarlig pligt, og ansvar for, at meddele dit hold om reglerne for deltagelse i
Kvistgård cup.
Et hold må bestå af op til 12 spillere. (N.B. Max 7 spillere på banen ad gangen)
Alle spillere kan frit deltage i alle rækker (Række A, B, C) – Dog MAKS 1 hold i hver række!
Der spilles derudover efter SBU's regler for 8-mands fodbold
NYT, NYT, NYT....!!:
Alle hold melder deres ankomst til dommerbord (på Balkon) - senest en halv time før første
kamp.
Vi har i år i Kvistgård IF valgt, at alle deltagende hold udfylder holdkort og afleverer dette til
stævnekontor/dommerbord (INDEN FØRSTE KAMP).
Dette skyldes at nogle spillere har skiftet til et andet hold i samme række, når ens eget hold er slået
ud, og dermed forstæket et andet hold i slutspillet. Det har forståeligt nok, skabt lidt dårlig stemning
fra de hold, der har brugt samme spillere hele dagen.
Vi gør opmærksom på, at alle spillere frit kan spille på hold i alle rækker, DOG IKKE for mere end
et hold i den samme række.
Dette betyder at har man eksempelvis spillet eller konfigureret på et holdkort på et hold i A rækken,
så er man låst og kan derfor IKKE optræde på andre række A hold.
Gøres stævneledelsen opmærksom på at et hold IKKE overholder dette, vil det hold der bryder
reglerne blive taberdømt og dermed tabe pågældende kamp med 0-3.
Holdkort kan enten printes og udfyldes hjemmefra og medbringes, eller udleveres og udfyldes på
dagen ved dommerbord (på balkonen)
Alle kampe dømmes af ”sorte” dommere.
Vi appellerer til, at alle deltagere til Kvistgård Cup opretholder en god tone og godt humør og
sørger for at dommernes dag bliver lige så god, som i ønsker jeres egen bliver det.
Det er IKKE muligt at bruge dankort noget sted på pladsen/anlægget. Der henvises derfor til
Mobile-Pay eller kontanter.
Egne drikkevarer er IKKE tilladt og må IKKE nydes på matriklen. Overtrædelse vil medføre
udelukkelse af turneringen.
ALLE former for narkotika, hash, våben og lign. er IKKE tilladt og vil medføre øjeblikkelig
bortvisning fra matriklen.
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