
 
 

 

Regler for U13-U16 – 9/11 mands til Kibæk Cup 2023 
 

Vi spiller efter DBU Jyllands regler – dog således, at en advarsel (gult kort) giver 5 minutters udvisning. Rødt kort giver 
minimum 1 kamps karantæne. 

 
Dispensationsregler 

Som udgangspunkt følger stævnet de aldersregler, der er i DBU/regionerne – herunder reglen med halvårsspillere. 
Hvis der ønskes en ekstraordinær dispensation, så kan denne søges ved stævneledelsen senest 14 dage før stævnestart. Send 

venligst en anmodning med navn/navne og begrundelse via mail til kontakt@kibaekcup.dk. 
Udgangspunktet er, at der til 9/11-mands hold udstedes dispensation til maks. 3 ældre spillere på banen ad gangen. 

Det anbefales, at spillere medbringer sygesikringskort eller lignende under stævnet, hvorved eventuelle protester hurtigt kan 
afvises. 

 
Al henvendelse om dispensation stiles skriftligt til kontakt@kibaekcup.dk. 

 

Udskiftning 

Udskiftning sker, når dommeren tillader det. 
 

Boldstørrelse 
Der benyttes boldstørrelse 4 - dog U1516 drenge størrelse 5. 

 
Spilletid 

Spilletid for 11-mands er 2 x 20 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. 

 
Offside 

Offsidereglen benyttes. 
 

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 3 og 

udføres af stævneledelsen. 
 

Hvert hold tildeles 5 straffespark. Hvis der efter 5 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 16 spillere pr. kamp. En spiller må kun deltage på et hold igennem hele stævnet. 
En pige må godt deltage på et drengehold. 

 


