Regler for U10 - 5 mands
Vi spiller efter DBU Jyllands regler – dog således, at en advarsel (gult kort) giver 5 minutters udvisning. Rødt kort giver
minimum 1 kamps karantæne. Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sidelinjens midte under en
standsning i spillet.
Dispensationsregler:
Det er tilladt at benytte 2 halvårsspillere (juli-december året før) uden dispensationsansøgning.
Har man spillere på holdet, som er ældre end 2. halvår, skal dispensationsgodkendelsen fra DBU være os i hænde senest 14
dage før stævnestart.
Der må max. benyttes to halvårs- eller dispensationsspillere pr. kamp.
Det anbefales, at spillere medbringer sygesikringskort eller lignende under stævnet, hvorved eventuelle protester hurtigt kan
afvises.
Al henvendelse om dispensation stiles skriftligt til dispensation@kibaekcup.dk.
Boldstørrelse:
Der benyttes boldstørrelse 4.
Spilletid:
Spilletid for 5-mands er 2 x 10 min.
Trøjefarve:
I tilfælde af ens trøjefarve, skifter det i kampprogrammet sidstnævnte hold trøjer. Alle hold skal selv medbringe skiftetrøjer.
Start på kampen:
Førstnævnte hold giver bolden op.
Tilbagelægning:
Det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne, når en spiller sparker eller kaster bolden til sin egen målmand - uanset
hvorledes dette foregår.
Målspark:
Målspark og frispark i eget målfelt må udføres af målmanden som spark eller kast og er derfor ikke udført, når målmanden bare
har lagt bolden på orden.
Hjørnespark:
Hjørnespark udføres på et punkt på mållinjen mellem sidelinjen og feltet.
Ekstra spiller på banen:
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå store nederlag, er der indført reglen om, at
sætte en ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med 3 mål eller mere.
Straffespark:
Hvis en kamp i slutspillet, hvor der skal findes en vinder, ender uafgjort, afgøres det med straffespark, hvilket hold, som bliver
vindere af kampen.
Begge holdene går til stævneledelsen ved bane 1 og meddeler, at der skal afvikles straffespark. Dette foregår ved bane AB og
udføres af stævneledelsen.
Hvert hold tildeles 3 straffespark. Hvis der efter 3 spark ikke er fundet en vinder, tildeles hvert hold 1 spark til der findes en
vinder. Det skal være en spiller, som endnu ikke har skudt, der skal tage sparket. Først når alle spillere har sparket, må en
spiller fra samme hold taget sit andet spark.
Det er kun spillere, der er på banen ved kampens slutning, der kan deltage i straffesparkene.
Antal spillere:
Der må maksimalt benyttes 8 spillere pr. kamp. En spiller må kun deltage på et hold igennem hele stævnet.
En pige må godt deltage på et drengehold.

