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1.1 Deltagerberettigelse 

Deltagerberettiget er alle der opfylder Firmaidræts StorKøbenhavns vedtægter § 4. En spiller kan kun deltage for 
én klub i turneringen. 
En forening, som er i restance til Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH), kan ikke spille kampe før restancen er 
FSKBH i hænde. Evt. kampe som ligger i mellem restance og indbetaling, vil blive tabt med resultatet 0-3. 
Såfremt to eller flere medlemsklubber af Firmaidræt StorKøbenhavn (FSKBH) ønsker at danne fælleshold, skal 
dette godkendes af Fodboldudvalget inden programlægningen, hvorfor det ved skriftlig ansøgning klart skal 
fremgå, hvilke klubber der danner baggrund for holdet og hvilken klub som er ansvarlig. 

1.2 Turneringsledelse 
I tilfælde af en evt. overtrædelse af turneringsreglementet kan fodboldudvalget erklære kampen for tabt for det 
hold, der har begået overtrædelsen. 

1.3 Ordinær turnering 
Inden for Firmaidræt StorKøbenhavn spilles en årlig udendørsfodboldturnering i så mange rækker og kategorier, 
som fodboldudvalget skønner det fornødent iht. de tilmeldte antal hold 

1.4 Cupturnering 
Der arrangeres cupturnering, såfremt Fodboldudvalget skønner det.  
Flere kategorier kan efter Fodboldudvalgets skøn, sammenlægges til én cupturnering. 
Såfremt en cup- og turneringskamp er ansat til samme dag, skal cupkampen afvikles, mens turneringskampen 
genansættes. 
Det er kun muligt at deltage i cupturneringen i samme kategori som man deltager i den ordinære turnering. 

1.5 ldersgrænser 
Mix-, Dame- & Herresenior skal være fyldt 16 år før den 1. januar det pågældende år. 
Oldboys skal være fyldt 32 år på spilletidspunktet.  
SuperOldBoys skal være fyldt 38 år på spilletidspunktet. 
Veteran skal være fyldt 45 år på spilletidspunktet. 
Superveteran skal være fyldt 50 år på spilletidspunktet. 
Masters skal være fyldt 55 år på spilletidspunktet. 
Supermasters skal være fyldt 60 år på spilletidspunktet. 
I kategorierne Oldboys, SuperOldBoys, Veteran, Superveteran og Masters SKAL fødselsdato (dato/måned/år) 
anføres på holdkortet. 
Såfremt et hold benytter spillere som ikke opfylder alderskravene, taberdømmes holdet med 0-3. 

1.6 Flere hold i samme række 
Hvis en forening deltager med flere hold, må der ved de forskellige holds første kamp i turneringen ikke benyttes 
spillere, der har været anvendt ved et af de andre holds første kampe i samme kategori. 
Hvis en forening har mere end et hold i en række, skal disse hold mødes i den første kamp. 

1.7 Gebyrer for bl.a. afbud, udeblivelser, flytning af kampe, manglende indberetning af resultat m.m. vil fremgå på 
hjemmesiden samt i programmet. 
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2.1 Spilledragt 

De to holds trøjefarver (med undtagelse af målmanden, som skal adskille sig fra de øvrige spillere), skal klart 
adskille sig fra hinanden. I tilfælde af ens spilledragt skal det i programmet sidstnævnte hold skifte trøjer. 

2.2 Antal spillere. 
En 7-mands kamp spilles af to hold, som hver består af højst 7 spillere. En af disse skal være målmand. En kamp 
kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere. 

2.3 Ledelse af kampen. 
Dommerklubben ansætter dommere til de respektive kampe og udtages blandt dommerklubbens medlemmer. 
Dommeren er absolut højeste myndighed på banen 
Uefterrettelighed, fornærmelser etc. overfor dommerne kan have udelukkelse for længere eller kortere tid til følge. 
Dette gælder spillere, ledere, liniedommere og officials. 
Såfremt den ansatte dommer ikke er mødt, har holdene pligt til at afvikle kampen, med en evt. ikke eksamineret 
dommer. Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke 
protesteres. Begge klubber har pligt til at medvirke positivt til at kampen afvikles 

2.4 Spilletiden er 2 x 25 minutter. 
2.5 Fodboldloven 

Der spilles efter seneste udgave af Fodboldloven med følgende ændringer og undtagelser for afvikling af en 7-
mands kamp: Målfeltets størrelse er 25 x 8 meter.  
Målfelt og straffesparksfelt er identiske.  
Straffespark tages 8 meter fra mållinien og midt for målet. 
Målenes størrelse er 2 x 5 meter. 
Frispark dømmes efter Fodboldloven - og alle frispark er direkte, dog med følgende to undtagelser: 
Der dømmes indirekte frispark såfremt målmanden samler tilbagelægninger og indkast fra en medspiller op i 
hænderne i eget straffesparksfelt.  
Indirekte frispark tages 8 meter fra mållinjen vinkelret på denne ud fra, hvor forseelsen blev begået.  
Ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter fra bolden. 

 Ved målspark og frispark i eget målfelt skal modspillerne være uden for målfeltet og mindst 7 meter fra bolden 
2.6 Særregler for mix 

I mix må der højest være 3 herrer – excl. målmanden - på banen.  
Udvist spiller regnes i den forbindelse som værende på banen.  
Mål scoret af damer tæller dobbelt (dog ikke i eget mål). 

2.7 Kampens begyndelse 
Begge holds anfører skal aflevere en korrekt udfyldt holdseddel til dommeren, inden kampens begyndelse. Et hold 
der ikke afleverer en korrekt udfyldt holdseddel til dommeren, idømmes holdet et gebyr. 
Ved korrekt udfyldt holdseddel forstås: Se bilag  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



Turneringsreglement 
 

 
 

 
Kun spillere, opført på holdkortet ved kampens start, kan deltage i kampen. 
Såfremt et hold uden lovligt forfald udebliver fra en kamp eller ikke er rede til at spille senest 5 min. efter den for 
kampen fastsatte tid, kan denne kamp erklæres for tabt. 
Det hold som er spilleklar efter fem minutter kan overfor dommeren hævde sin ret som vinder af kampen, som 
følge af at modstanderen enten ikke er mødt rettidigt eller ikke er spilleberettiget jf. § 2.2. 

2.8 Udskiftning af spillere  
Antallet af udskiftningsspillere følger Fodboldloven (sidste udgave). 
Der må benyttes flydende udskiftning i alle rækker. Ved flydende udskiftning forstås, at man må gøre brug af alle 
spillere under kampen og skifte mellem spillere efter skøn, dog kun når der er pause i spillet, og dommeren har 
givet lov til udskiftningen. Det til enhver tid lovlige antal spillere må dog ikke på noget tidspunkt overskrides. 

2.9 Advarsler/Udvisninger 
En spiller som tildeles en advarsel (gult kort), udvises tidsbegrænset i 5 minutter. Spilleren kan ikke erstattes af en 
anden spiller imens. 
En spiller, der er blevet udvist (rødt kort), kan ikke deltage i en kamp for sin klub, før det pågældende hold, hvor 
spilleren blev udvist, har spillet sin næste kamp. Dog må en spiller ikke deltage i nogen kamp, det være sig 
turnerings- eller cupkamp, før fodboldudvalgets afgørelse foreligger. 

2.10 Indberetning af resultat  
Førstnævnte hold i programmet, er ansvarlig for indberetning af kampens resultat – det gælder både i turneringen 
og cupturneringen – og uagtet om en kamp er afviklet. Dette skal ske til de respektive rækkeledere, senest kl. 
15.00 dagen efter. I tilfælde hvor en kamp bliver aflyst enten ved afbud fra modstander, eget afbud, eller lignende, 
skal førstnævnte hold stadig indberette resultatet. 

2.11 Afbud 
Melder et hold afbud debiteres holdet et gebyr for hver kamp der meldes afbud, mens modstanderen bliver 
krediteret for afbuddet jf. gebyrlisten. Ved afbud tildeles modstanderen tillige en sejr på 3-0. Holdet der har meldt 
afbud må altid have dårligste målforskel/placering ved pointlighed i de indbyrdes kampe. 
Et hold som melder afbud til en eller begge af sine sidste to kampe, pålægges yderligere et gebyr. 

2.12 Udeblivelse 
Såfremt et hold udebliver fra en programsat kamp uden afbud til modstander eller Firmaidræt StorKøbenhavns 
kontor (inden kl. 15.00 samme dag), tildeles modstanderen en sejr på 3-0, og det udeblevne hold må altid have 
dårligste målforskel/placering ved pointlighed ligesom holdets resultater, i de indbyrdes kampe, udgår ved 
afgørelse af placering for de andre hold.  
Et hold som udebliver fra en ansat kamp uden lovligt afbud, kan ikke blive mester/rækkevinder eller rykke op. 
Anden gang et hold udebliver uden afbud til en programsat kamp udgår holdet af den igangværende turnering. 
Udgår holdet når det har tre eller færre kampe tilbage, tabes de resterende kampe med målscoren 0-3. 

2.13 Flytning af kamp 
Holdene skal overholde de en gang af fodboldudvalget fastsatte og i turneringsprogrammet fastsatte tider for 
kampens afholdelse og kan kun pga. særlige omstændigheder søge kampens dato og tidspunkt ændret – dog 
senest 24 timer før kampens begyndelse. Dette sker ved at begge hold fremsender skriftlig accept, og først ved 
fodboldudvalgets skriftlige bekræftelse til de to hold, er kampen udsat. 

2.14 Trækning af hold 
Trækkes holdet ud af turneringen når holdet har tre eller færre kampe tilbage, tabes de resterende kampe med 
målscoren 0-3. 

2.15 Brug af ulovlig spiller 
Ved brug af ulovlig spiller eller urigtige oplysninger om en eller flere spilleres navne, udelukkes holdet og spillere i 
indeværende turnering og har nedrykning til følge. 

2.16 Ikke færdig spillet kamp.  
Såfremt et hold forlader en påbegyndt kamp, før kampen er slut, fastslår Fodboldudvalget kampens resultat. 
I evt. andre tilfælde vil fodboldudvalget suverænt træffe en afgørelse. 
 

 

§ 3. Afgørelse af placering  
 
3.1 Ordinær turnering 
3.2 Cupturnering 
3.3 Op- og nedrykning 
3.4 Mestre 
3.5 Præmier 

 
3.1 Ordinær turnering 

I den ordinære turnering spiller alle mod alle efter pointsystemet, således at vunden kamp giver 3 point, uafgjort 
giver 1 point og tabt kamp giver 0 point. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringerne efter følgende: 
a) Færrest udeblivelser 
b) Færrest afbud indbyrdes 
c) Flest kamppoint indbyrdes 
d) Bedste måldifference indbyrdes  
e) Flest mål indbyrdes 
f) Bedste måldifference 
g) Flest scorede mål 
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3.2 Cupturnering 

Såfremt en cupkamp i de indledende omgange ender uafgjort efter normal spilletid, forlænges denne straks med 
en straffesparkskonkurrence med 5 spillere fra hvert hold – dog jf. Fodboldloven.. Hvis resultatet efter denne 
konkurrence stadig er uafgjort, fortsættes med en ny spiller fra hvert hold, indtil et afgørende resultat er opnået. 
Såfremt mørke eller andre årsager forhindrer dettes gennemførelse, skal der spilles en helt ny kamp.  
Ved uafgjort i semifinaler og finaler spilles der forlænget spilletid 2 x 6 minutter. Er der ingen afgørelse, afgøres 
kampen på straffesparkskonkurrence med 5 spillere fra hvert hold – dog jf. Fodboldloven.  
Hvis resultatet efter denne konkurrence stadig er uafgjort, fortsættes med en ny spiller fra hvert hold, indtil et 
afgørende resultat er opnået. 

3.3 Op- og nedrykning  
Fodboldudvalget træffer inden sæsonstart afgørelse om op- og nedrykning. Dette udsendes ifm. 
rækkeinddelingerne. 

3.4 Mestre 
Vinderen i de respektive kategoriers øverste række (Herresenior, Oldboys, SuperOldBoys, Veteran, 
Superveteran, Masters, Mix og Damesenior) er mestre. 

3.5 Præmier 
Der er præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle rækker. Dog vil der kun være præmier til de hold, som har ønsket dette efter 
forudgående aftale med Fodboldudvalget. 
Såfremt en forening ikke har afhentet sin præmie senest den 15. december i indeværende sæson, bliver 
foreningen opkrævet et gebyr pr. uafhentet præmie. 
 

 

§ 4. Protester 
  
4.1 Protest mod kendelse 
4.2 Protest mod uberettiget spiller 
4.3 Andre protester 
4.4 Procedure for protester 
4.5 Appel 

 
4.1 Protest mod kendelse 

Mener anføreren for et hold under en kamp, at dommeren har gjort urigtig anvendelse af lovene, skal han, for at 
hans indsigelse overhovedet skal kunne komme i betragtning, umiddelbart efter kendelsens afsigelse overfor 
dommeren på selve spillepladsen, protestere imod den.  

4.2 Protest mod uberettiget spiller 
Mener anføreren for et hold under en kamp, at modstanderne benytter en eller flere spillere, som ikke opfylder 
turneringsreglementets § 1.1, skal han, for at hans indsigelser overhovedet skal kunne behandles af 
fodboldudvalget, overfor dommeren protestere mod anvendelsen af den/de pågældende spillere.  
Protesten skal afgives, når forholdet opdages, og inden dommeren fløjter kampen af.  

4.3 Andre protester 
Andre protester som ikke opdages ifm. afviklingen af en kamp men først senere, skal indberettes som foreskrevet 
i § 4.4 dog med suspension af tidsfristen. En evt. protest skal dog være indberettet inden den endelige slutstilling 
udsendes. 

4.4 Procedure for protester 
Angående en således nedlagt protest, skal en skriftlig indberetning om sagen være fodboldudvalget i hænde 
senest 5 hverdage efter kampens afvikling. 
Der indbetales samtidigt med indsendelsen af en protest, et depositum til fodboldudvalget, der fortabes, såfremt 
protesten ikke tages til følge. 

4.5 Appel 
I første omgang vil fodboldudvalget gennemgå sagen, såfremt der er nye oplysninger i sagen. Såfremt 
fodboldudvalget ikke omstøder afgørelsen, betragtes protesten som afvist. 

 

Således vedtaget den 8. november 2010 – Med ændringer den 14. november 2011, 
den 12. november 2012, den 11. november 2014, den 9. november 2015  

og den 8. november 2016 
 

 

 

 

 

 

 


