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Ordensreglement for Kvistgård Cup 

 

 Som holdansvarlig har du pligt til, og ansvar for, at meddele dit hold om reglerne for deltagelse i 

Kvistgård Cup. 

 

 Et hold må bestå af op til 12 spillere. (NB. max 7 spillere på banen ad gangen) 

 

 Alle spillere kan frit deltage i alle rækker (Række A, B, C) – Dog maks på et hold i hver række. 

Ved overtrædelse taberdømmes det hold, hvorpå spillerens navn ikke er påført holdkortet, med 3-

0. 
 

 Der spilles efter SBU's regler for 8-mands fodbold 

DOG med enkelte SÆRREGLER for Kvistgård Cup (se særskilt regelsæt) 

 

 Alle hold melder deres ankomst til dommerbord (på balkon) - senest en halv time før første 

kamp. Derudover frabeder vi AL unødvendig færden ved dommerbord og på balkon..!! 

 

 Alle deltagende hold udfylder holdkort og afleverer dette til stævnekontor/dommerbord - INDEN 

FØRSTE KAMP. 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. 

 

 Vi appellerer til at alle ryder op efter sig selv, - dvs. fjerner affald, pavillioner m.m. Benyt også 

gerne de fremstillede skraldespande og spande med sand til cigaretskoder. Mangler man en 

affaldspose kan man få ekstra udleveret i kiosken. 

 

 

 

 

 



Kvistgård Cup turnerings særregler. 

 
Grundet det stramme program vi kører, hvor der skal afvikles mange kampe, er dommerne blevet 

pålagt IKKE at stoppe tiden eller lægge tid til. Undlad derfor venligst at diskutere med dommerne 

hvorvidt I mener der skal lægges tid til eller ej. 

 

Der kan selvfølgelig være ekstra ordinære situationer, hvor dommeren stopper tiden ved skader eller 

lignende. Dommerne er ligeledes orienteret om, at de er berettiget til at give en henstilling såfremt 

et hold/spiller gentagne gange BEVIDST trækker tiden.  

 

Ved straffekonkurrence i slutspillet gælder følgende regler: 

 Der opstillet særskilt bane/mål til afvikling af denne. Så ender en kamp uafgjort og skal i 

straffe, så følg med dommeren straks efter slutfløjt, så næste kamp kan fløjtes i gang. (For 

hurtig afvikling af straffe, så hav allerede inden kampen starter i tankerne HVEM der 

sparker). 

 Der skal vælges 3 spillere til at sparke for hvert hold til start, der kan vælges frit mellem 

ALLE holdets spillere (dog skal de fremgå af holdkortet) 

 Er den stadig uafgjort efter 3 spark fortsætter man med 1 spark til HELE holdet har sparket. 

 Det er laveste fællesnævner der bestemmer antal, så har det ene hold kun 9 spillere på 

holdkort og det andet hold 12, så er holdet med 12 spillere berettiget til at starte forfra, når 

de 9 fra det andet hold har været igennem. Husk at ALLE mål i straffekonkurrence KUN 

tæller for 1 

 

Herre B-Række: 

Deltagende spillere i B-Rækken, må IKKE være aktive eller have været aktiv i nogle former for 

turneringer i HELE indeværende sæson. DVS. at har man spillet bare EN kamp f.eks. i serie 3 siden 

August 2018 og frem til Cup Dato, må man IKKE spille med i B-rækken. Dog med undtagelse af 

Oldboys spillere (32 +) 

 

Bliver dommerbord/stævneansvarlig gjort opmærksom på at nogen bryder reglerne, kan man ende 

med at blive taberdømt i pågældende kamp. 

 

Mix-Række: 

Der SKAL være minimum 2 damespillere på banen samtidig, i tilfælde af en damespiller skulle 

modtage en udvisning, stilles der IKKE krav om at man skal pille en herrespiller ud for at indsætte 

damespiller. 

ALLE dame mål tæller for 2 OGSÅ på evt. straffe i ordinær tid. (ALLE mål i en evt. 

straffekonkurrence tæller KUN for 1 uanset om det er damer eller herrer der sparker) 

Det er dommeren og KUN dommeren der afgør hvorvidt der er tale om dame mål eller ej. 
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