TURNERINGSREGLEMENT 2019
1. Turnerings-regler.
Alle kampe spilles i henhold til F.I.F.A.’s regler, og i overensstemmelse med reglerne fra R.F.E.F. Den ansvarlige klub
har modtaget tilladelse til at afholde den pågældende turnering af R.F.E.F. og forpligter sig til at udpege en
turneringskomite, som er ansvarlig for alle arrangementer i forbindelse med turneringen.
2. Dommere.
Kampene ledes af dommere tilknyttet R.F.E.F. eller andre europæiske fodboldforbund.
3. Klubber.
Kun klubber, der er medlem af deres nationale fodboldforbund, kan deltage i denne turnering.
4. Holdleder.
En ansvarlig holdleder over 18 år skal følge holdet. Navn, adresse og fødselsdag på denne leder skal klart fremgå af
holdkortet. Denne holdleder vil blive holdt ansvarlig for sit holds opførsel på og udenfor banen, herunder indkvarteringssted m.v.
5. Alders-kategorier.
U19 - Spillere født efter 01.01.2000
U18 - Spillere født efter 01.01.2001
U17 - Spillere født efter 01.01.2002
U16 - Spillere født efter 01.01.2003
U15Spillere født efter 01.01.2004
U14Spillere født efter 01.01.2005
U13 - Spillere født efter 01.01.2006
U12Spillere født efter 01.01.2007
U11Spillere født efter 01.01.2008
U10Spillere født efter 01.01.2009
MO WO M-35 -

Herreseniorer
Kvindeseniorer
Herreseniorer født efter 01.01.1984

Aldersdispensationer:
Der er forskellige alders-grænser gældende i de forskellige lande.
For at give visse lande mulighed for at deltage i denne turnering vil der blive givet alders-dispensation i følgende rækker:
U19 – har turneringsledelsen givet følgende dispensationer til hold fra Italien (5 spillere født den/efter den 01-10 året
før),Schweiz (alle spillere der er født den /efter den 01-01-94) , France (3 spillere født den/efter den 01-10 året før),
Andre kategorier
England/Wales alle spillere den/efter 01-09 året før.
Alle kategorier: hold fra Danmark: 2 spillere født den/efter den 01-10 året før.
Girls:
G15: hold fra Polen: alle spillere født den / efter 01.08 året før.
Alle kategorier: hold fra Danmark: 2 spillere født den/efter den 01-10 året før.
G17: Hold fra Danmark: 3 spillere født den / efter den 01.01 året før.
Tilfælde af ekstra ordinære omstændigheder kan turneringsledelsen give fornødne dispensationer.
Legitimation.
Før turneringens start skal holdlederen udfylde og aflevere et holdkort med spillernes navn, trøjenummer og fødselsdata
til turneringsledelsen. Alle deltagere skal til enhver tid kunne dokumentere deres alder, hvorfor gyldig legitimation skal
medbringes. Samme spiller må kun deltage på ét hold under turneringen.
6. Kampenes varighed, offside regler og tilbagelægning til målmand.
Alle kategorier 9/11-mands: 2 x 20 min
Alle kategorier 7/8-mands: 2 x 15 min
Offside reglen (midterlinjen) og tilbagelægningsreglen er gældende for alle kategorier (aldersrækker).
Undtagelse: I 7- 8 og 9--mands kategorierne:
- Der anvendes ikke offside i 7- 8 og 9-mands rækkerne.
- Det er ikke tilladt for målmanden at samle en tilbagelægning, fra en spiller på hans/hendes eget hold, op i hænderne.
7. Indledende-runder.
I de indledende puljer spilles alle mod alle. Der tildeles 3 points for en vunden
kamp, 1 point ved uafgjort og 0 point ved tabt kamp. Såfremt 2 eller flere hold
opnår samme antal points i deres puljer, er følgende gældende:
1. Resultatet af den indbyrdes kamp
2. Måldifference
3. Antal mål scoret
4. Lodtrækning.

I tilfælde af at antal hold i en række er ulige, kan det være, at størrelsen af puljerne ikke er ens.
Hold i en større pulje vil derfor spille én kamp mere end hold i andre puljer. For at afgøre hvilket hold, der er bedst
placeret, vil de points der er scoret mod det sidst placerede hold I de pågældende puljer (færrest scorede point) blive
elimineret.
Placeringskampe – Mellem-runder/finaler: I tilfælde af uafgjort, sparkes der straffespark i henhold til FIFA’s regler.
Eventuelle straffespark vil blive taget i et separat område fastlagt af arrangørerne.
8. Holdkort og udskiftninger.
Før hver kamp skal holdlederen til dommeren aflevere et holdkort med spillernes og reserve-spillernes navn,
trøjenummer og fødselsdata. I alle kategorier er det tilladt at benytte sig af 5 udskitere. Alle spillere kan frit udskiftes og
genindsættes i kampen, når bolden er ude af spil, men dommeren skal give tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
Kun 7 / 8 / 11 spillere, 5 udskiftere og max 3 trænere har tilladelse til at stå på sidelinien under kampen.
9. Skiftetrøjer.
Alle hold skal medbringe et sæt skiftetrøjer i en anden farve. Hvis dommeren mener, at holdenes trøjer ligner hinanden
for meget, skal førstnævnte hold skifte til en anden trøjefarve.
10. Udvisninger og advarsler.
Når en spiller bliver udvist eller har fået en advarsel, vil turnerings udvvalget blive orienteret om dette direkte efter
kampen af dommeren. Spillere, der er blevet udvist (rødt kort) eller har fået 2 advarsler, i samme kamp, har automatisk
karantæne i næste kamp.
Bemærk: Alle indberetninger om dårlig opførsel vil blive videregivet til det nationale fodboldforbund, der vil sende disse
indberetninger videre til spillerens nationale fodboldforbund.
I følgende tilfælde vil et hold blive erklæret som taber (0-3) af kampe:
-hvis det uden gyldig grund møder for sent til en kamp
- hvis det anvender en ulovlig spiller
- hvis dommeren føler sig nødsaget til at afbryde kampen på grund af holdets spillere, ledere eller tilskuere.
I tilfælde af at et hold diskvalificeres, i løbet af turneringen, vil holdet tabe alle kampe 3-0 (også kampe som er spillet).
11. Protester.
Beslutninger, der afhænger af dommerens skøn, er endelige og kan derfor ikke gøres til genstand for en protest. Alle
andre protester mod en kamp skal skriftligt forelægges turnerings-udvalget af holdlederen senest 60 minutter efter
kampens afslutning. Ved en protest skal der vedlægges 30 Euro. Hvis protesten bliver godkendt, betales beløbet tilbage.
Protesten behandles af turnerings-udvalget. Turnerings-udvalgets afgørelse er endelig. Turnerings-udvalget træffer også
afgørelser i de tilfælde, der ikke er nævnt i turneringsreglementet. Turnerings komiteen består af følgende personer: Xavi
Moreno (FCF), Manuel Romero (FCF) samt en repræsentant fra CF Tordera.
12. Ændringer.
Turneringsledelsen forbeholder sig ret til at ændre i turnerings-programmet, hvis omstændighederne gør, at det skønnes
nødvendigt.
13. Fodboldstøvler.
Det er absolut ikke tilladt at bruge metalknopper på Top Ten, CF Torderas baner eller kunstgræsbanerne i Santa
Susanna, Palafolls eller i Lloret de Mar.
14. Ansvar.
Hverken turnerings-arrangørerne eller Euro-Sportring hæfter for materielle eller personlige skader eller bortkomne
ejendele. Det er deltagernes eget ansvar at forsikre sig i disse tilfælde (Husk altid det blå sygesikrings-bevis).

