
 

 

Carlsberg Sport Cup 2020 

 
Familie, gade og firma - 

fodboldstævne i ”Det Legende Hus” 
Carlsberg Sport Cup 2020 den 3. - 4. og 5. januar. 

 
Regler for stævnet: 
Kamptiden 8 minutter fredag, lørdag og søndag. 
Holdgebyret er på kr. 400,- som betales i dommertårnet inden holdets første kamp. 
Førstnævnte i programmet stiller op under måltavlen og giver bolden op. 
I tilfælde af ensfarvede spilletrøjer skifter sidstnævnte hold til overtrækstrøjer, der kan lånes i 
dommertårnet. 
Det er ikke tilladt at ændre mere på holdene efter første kamp, uden stævneledelsens godkendelse. 
I alle rækker spilles der med én over midten. 
Herrerækken dømmes af Herning Dommerklub. 
Der er præmier til max. 6 spillere pr. hold. 
Der spilles efter DBU/FLU´s gældende regler for indendørs fodbold. 
Udvisning gælder til først scorede mål. Gult kort gælder resten af kampen. Rødt kort gælder resten af 
stævnet. 
Vunden kamp giver 3 point, uafgjort 1 point og tabt kamp 0 point. 
 
I tilfælde af pointlighed gælder følgende: 
1. Indbyrdes kamp(e) 
2. Bedste målforskel 
3. Flest scorede mål  
4. Lodtrækning 
 
I tilfælde hvor stillingen er lige i puljevinderkampe fortsættes uden stop til først scorede mål. 
 
Der er præmier til vinderne af de åbne rækker.  
Der er præmier til 1. og 2. pladser i 40+ og Mix-rækken.  
Der er præmie til 1. pladsen i Dame-rækken. 
Der er præmier til vinderne i familie-rækken. 
Særlige regler i familierækken: 
Der skal minimum være mindst to personer under konfirmationsalderen på banen hele tiden. 
Damer, piger samt drenge under konfirmationsalderen må score. Alle mål tæller 1 point. 
Der spilles med én over midten. (gælder alle rækker) 
Det er ikke tilladt for målmanden at bruge hænderne. 
I tilfælde af uafgjort i slutkampe, går man direkte til straffespark, som skydes af fædrene. 
Tages bolden med hænderne tæller det som mål (gælder kun i straffesparkskonkurrencen). 
 
Særlige regler i mixrækken: 
Der SKAL være to damer på banen hele tiden. Udvises en dame, er det en mand der går ud. 
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