
Spilleregler og generel info. 
 

Universal Transport / Palles Bageri Cup 

Den 23. – 24. februar 2019 
 

Skibet IF indbyder for 23. gang velkommen til spillere, ledere og forældre til indefodboldstævne i 

 Skibet Hallen. 

 

Stor tak fra Skibet IF til alle sponsorer og hjælpere, som har gjort det muligt at afholde stævnet. 

 

Ankomst: Alle hold skal melde sin ankomst ved dommerbordet, senest 15 minutter før 

holdets første kamp. 

 

Spilletid:  Er 7. min. i alle kampe og uret kører hele tiden. 

 Så vær klar i god tid. 

 

Omklædning: Vi har 4 omklædningsrum, så der er mulighed for bad. 

   

Bane/Opstilling: Førstnævnte hold stiller op nærmest uret og giver bolden op samt skifter 

trøje ved farvelighed. 

    

Udskiftning: Foregår modsat dommerbordet. 

 

Trøjefarve: Overtrækstrøjer skal afhentes ved dommerbordet inden kampen – husk det 

da uret kører hele tiden. 

 

Cafeteria: Det er forbudt at medbringe egne mad- og drikkevarer i cafeteriet, men til 

gengæld har vi et fint sortiment, til meget billige priser: 

 

 

DET ER MULIGT AT BETALE MED KONTANTER OG MOBILPAY I CAFETERIET. 

 

 

Præmier: DER ER STATUETTER TIL ALLE HOLD SAMT POKALER TIL 

ALLE FINALEHOLD SAMT STÆVNETS BEDSTE SPILLER OG 

MÅLMAND 

   

Max. 6 spillere i alle puljer 

Når man er slået ud af puljen/mellemrunden, vil der umiddelbart efter 

kampen være præmie udlevering ved dommerbordet. Undervejs er der 

desuden mange flotte spurtpræmier samt præmier ved hver 25. scorede mål. 

  



Point:  Der gives 3 point for en vunden kamp og et point ved uafgjort. 

 

Pointlighed:  I de indledende puljer og finale runder gælder: 

 

  1. Flest point i indbyrdes kampe. 

  2. Målforskel i indbyrdes kampe. 

  3. Målforskel i alle kampe. 

  4. Flest scorede mål i alle kampe. 

  5. 3 straffespark til hvert hold  

 

I semi- og finalekampe gælder: 

Ved uafgjort spilles der videre til først scorede mål, dog max 3 minutter. 

Hvis der stadig ikke er scoret, sparkes der straffespark, 3 spark til hvert hold 

og førstnævnte hold starter. Evt. udviste spillere må ikke indsættes ved start 

af omkampe, men de må gerne sparke straffespark. 

 

Ved utilbørlig optræden i sidste minut kan der dømmes straffespark. 

 

Spilleplan og regler: Kan afhentes downloades på skibet-if.dk 

Der spilles efter gældende JBU regler. 

 

Fair-Play: Vi henstiller til at man er tilmeldt på rette niveau og ved klager fra andre 

hold, træffes afgørelsen af dommerbordet vedr. en evt. diskvalifikation. 

  

Tvivlsspørgsmål: Alle tvivlsspørgsmål afgøres af dommerbordet. 

 

Stævneansvarlig: Brian Runge og Oliver Lundgaard 

  Mobil. 2015 0018 og 2185 2436 

 

God og fair kamp til alle spillere, trænere og forældre – vis hensyn overfor dommere og 

dommerbord – husk de er frivillige.  


