
 
 

 

Regler for lørdagsstævnet U6-U7 3 mands til Kibæk Cup 2023 
 

Spilledato og -tidspunkt 
Kampene bliver afviklet lørdag den 24. juni 2023. Spilletidspunkt vil være ENTEN om formiddagen eller om eftermiddagen. 

Tidspunkt fremgår af kampprogrammet, som bliver offentliggjort senest den 15. juni 2023. 
 

Ingen resultater 
Kampene bliver spillet uden at resultatet bliver videregivet. Alle spillere og ledere får en medalje. 

 
Bane 

Banerne til 3-mands er oppustelige baner med indbyggede mål. 
 

Rækkeopdeling 
Vi har mulighed for rene drengehold eller mixhold, hvor der højst må være en dreng på banen ad gangen. 

 

Udskiftning 

Der er fri udskiftning. 
 

Boldstørrelse 
Der benyttes boldstørrelse 3. 

 
Spilletid 

Spilletid for 3-mands er 12 minutter i en halvleg og 3 minutters pause inden næste kamp begynder. 
 

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. 

 
Igangsætning 

Ved start og scoring foretages igangsætning fra midten af banen og med 5 meters afstand til en modstander. 
 

Målmand 
Der er ingen fast målmand. 

 
Parering 

Ingen må tage eller parere bolden med hænderne. 
 

Frispark 
Frispark skal tages 3 meter fra en modstander. 

 
Målspark 

Målspark igangsættes fra mållinjen ved at sparke eller drible bolden fremad. 
 

Igangsætning 
Ved start og scoring foretages igangsætning fra midten af banen og med 3 meters afstand til en modstander. 

 
Indkast 

Indkast tages som spark 3 meter fra modstander. 
 

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 
Straffespark bruges ikke. 

 

Antal spillere 

Der må være 3 spillere på banen ad gangen - undtagen ved ekstra spiller ved +3 mål.  
En spiller må kun deltage på et hold igennem hele stævnet. 

En pige må godt deltage på et drengehold. 

 


