
   
Turneringsregler Allerød Skolecup 2020 

For at tidsplanen kan overholdes, og vi dermed undgår forsinkelser, kræver det at ALLE hold bidrager 
med at være klar til kampene. Vi beder alle hold om at melde deres ankomst ved dommerbordet 
SENEST 30 min før holdets første kamp. Alle hold skal være spilleklar SENEST 20 min før holdets 
første kamp.  

Vis hensyn i hallen: 

• Omklædning foregår i omklædningsrummene.  

• Omklædning i cafeteriaområdet er ikke tilladt. 

• Boldspil uden for banen er ikke tilladt.  

• Det er ikke tilladt at slå hårde genstande ind i banderne.  

• Rygning er forbudt overalt indendørs. Rygere henvises til at nyde naturen uden for hallerne 

• Medbragt mad og drikke må ikke indtages i hallen eller i cafeteriaet. 
 
Alle tvivlsspørgsmål besvares af den stævneansvarlige, der er højeste myndighed i turneringen. 

 
Som følge af forespørgsler fra tidligere holdledere hen over de sidste par år har vi i år indført nogle få 
ændringer i reglerne og disse vil være fremhævet med gult. Ændringer er forsøg og vil blive evalueret 
efter afvikling af stævnet. 

 
Turneringsregler: 
0, – 1. klasse: 

• Der spilles på lille bane (ca. 20 x 15 meter).  

• Der må være 5 spillere på banen, og max. 3 udskiftningsspillere.  Alle spillere må færdes 
overalt på banen. 

• For begge årgange spilles i mixrække uden noget krav om piger på holdet. Piger er dog rigtig 
velkomne på holdene. 

• Målmanden må gerne tage bolden op i hænderne på tilbagelægninger, og sparke den direkte 
ned på modsatte banehalvdel, uden bolden først har ramt gulvet på egen banehalvdel. 
Målmanden må ikke score direkte på udspark. 

• Målmandens trøje skal være forskellig fra med- og modspilleres trøjer. Overtrækstrøjer udleveres 
fra dommerbordet. 

2. – 4. klasse: 
• Der spilles på håndboldmål på fuld bane. 

• Der må være 5 spillere på banen, og max. 3 udskiftningsspillere.  Alle spillere må færdes 
overalt på banen. 

• Der skal minimum være 1 pige på banen i mixrækken, ellers spiller holdet med en spiller i 
undertal. 

• Målmanden må gerne tage bolden op i hænderne på tilbagelægninger (inden for den fuldt 
optrukne linje), og sparke bodden direkte ned på modsatte banehalvdel, uden bolden først har 
ramt gulvet på egen banehalvdel. Målmanden må ikke score direkte, medmindre han/hun er 
udenfor 3-meter linjen.  

• Målmandens trøje skal være forskellig fra med- og modspilleres trøjer. Overtrækstrøjer udleveres 
fra dommerbordet. 

 



   
 
5. – 9. klasse: 

• Der spilles på store mål (7-mands mål) 

• Der må være 4 spillere på banen, og max. 3 udskiftningsspillere.  Alle spillere må færdes 
overalt på banen. 

• Der skal minimum være 1 pige på banen i mixrækken for 5. og 6. klassetrin, ellers spiller holdet 
med en spiller i undertal. 

• Målmanden må tage med hænder i eget målfelt, men må derefter ikke sparke/kaste bolden 
direkte ned på modsatte banehalvdel, uden bolden først har ramt gulvet uden for målfeltet.  

• Målmanden må ikke tage med hænder ved tilbagelægning.  

• Målmandens trøje skal være forskellig fra med- og modspilleres trøjer. Overtrækstrøjer udleveres 
fra dommerbordet. 

Generelt: 
 

• Stiller et hold med flere deltagere end det tilladte, vil holdet blive diskvalificeret 
• Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op. Modstanderen skal være 3 m fra 

bolden. 
• Alle udskiftninger skal ske i nærheden af dommerbordet. 
• For 0. og 1.klasse gælder at førstnævnte hold stiller op tættest på dommerbordet og at 

udskiftninger sker fra den oppustelige bande. 
• Begyndelsessparket er retningsfrit. Der kan dog ikke scores direkte på begyndelsessparket. 
• Alle frispark er direkte og modstanderen skal mindst være 3 meter fra bolden. 
• Ved grove frispark (glidende tacklinger, kraftige sammenstød) udvises den straffede spiller indtil 

først scorede mål (dommerskøn). 
• Indkast tages fra banden. Der kan ikke scores direkte på indkast. 
• Hjørnespark tages som indkast. Der kan ikke scores direkte på hjørnekast. 
• Sidstnævnte hold får overtrækstrøjer på, hvis begge hold stiller i ens farve. 
• Hvis et hold kommer bagud med 3 eller flere mål, må holdet sætte en ekstra spiller på banen 

indtil føringen er reduceret til 2 mål. 
• Piger må deltage både på mixhold og pigehold. 
• I mixrækken tæller mål scoret af en pige dobbelt. Dog ikke mål scoret på straffespark. 
• En vunden kamp giver 3 point, uafgjort 1 point og tabt kamp 0 point. 
• Det er frivilligt at benytte benskinner. 
• Der må kun benyttes indendørs sko på banen. Brug af udendørs fodboldstøvler er ikke tilladt. 
• Der henvises i øvrigt til DBU Sjællands regler for indefodbold 

 
Puljeplacering: 
 

1. Flest point 
2. Flest point i indbydes kampe 
3. Målforskel i indbydes kampe 
4. Målforskel i alle kampe 
5. Flest scorede mål i alle kampe 
6. Lodtrækning 

 
Pointgennemsnit: 
Når der i enkelte årgange skal findes bedste 2’er, benyttes den model, som benyttes af DBU. 

 
Ved uafgjort i placeringskampe fortsætter spillet til først scorede mål – max. 3 minutter. Derefter 
sparkes der 3 straffespark pr. hold. Hvis der stadigvæk ikke er fundet en vinder, sparkes 1 straffespark 
ad gangen pr. hold til der er fundet en vinder. Ny skytte hver gang indtil alle på holdet har sparket. Mål 
scoret på straffespark af piger tæller ikke dobbelt. 


