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KAPITEL 15

FODBOLD INDENDØRS
Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kapitel 3.
A.

DISCIPLINER – RÆKKER - DELTAGELSE

1.

Forbundsmesterskabet afvikles i følgende rækker:
a.
Senior
Ingen aldersbegrænsning
b.
Oldboys
Er fyldt/fylder 28 år i stævneåret
c.
Veteraner
Er fyldt/fylder 45 år i stævneåret
d.
Kvinder
Ingen aldersbegrænsning

2.
3.

Et hold må bestå af 7 spillere og 1 leder.
Til forbundsmesterskabet kan idrætsforeningen frit tilmelde et antal hold i hver
række. (fodboldudvalget forbeholder sig ret til at sætte hold nr. 2, 3 o.s.v. på
venteliste).
En spiller må deltage på flere hold fra samme forening, dog ikke i samme række.
Endvidere skal alderskriteriet være opfyldt.
En spiller kan kun stille op for én forening ved forbundsmesterskabet.

4.
5.
B.

AFVIKLING AF FORBUNDSMESTERSKABET

4.

Forbundsmesterskabet gennemføres over 1 dag.
Fodboldudvalget forbeholder sig ret til at ændre dette i forhold til antal tilmeldte
hold.

5.

Forbundsmesterskabet tilrettelægges af DMI-udvalgsformand fodbold og
afvikles efter en af denne udarbejdet turneringsplan.

6.

Stævnets spilleplan er afhængig af antal tilmeldte hold, hvert hold sikres mindst
4 kampe.

7.

Spilletiden fastsættes af DMI fodboldudvalg.

8.

Ved hver enkelt af forbundsmesterskabets kampe tildeles der de deltagende hold
points således:
1.
Vunden kamp
3 points
2.
Uafgjort kamp
1 points
3.
Tabt kamp
0 points
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Holdene indrangeres efter følgende regler:
a. Højeste pointsum.
b. Indbyrdes kamp(e). Såfremt to eller flere hold har lige mange points,
da deres indbyrdes kampe.
1. Højeste pointsum
2. Indbyrdes målforskel
3. Flest scorede mål
c. Målforskel i samtlige kampe.
d. Flest scorede mål.
e. Omkamp(e). Spilletid som ved de ordinære kampe.
9.

Forbundsmesterskabet afvikles efter Dansk Fodbolddommer-Unions spilleregler
til små mål.

10. Holdkort, påført spillernes navn og fødselsdag, skal afleveres til dommerbordet
inden den første kamp i den enkelte pulje.
11. Der afholdes holdledermøder forud for de enkelte rækkers igangsættelse. Det er
stævnelederen, der indkalder og gennemfører holdledermødet.
12. Ved forbundsmesterskabet udpeger fodboldudvalget en 3- mands stævnejury.
Stævnejuryen består af stævnelederen, 2 repræsentanter fra DMI fodboldudvalg
samt de holdledere i puljen, der ikke er impliceret i den pågældende sag.
13. Får en idrætsforening to hold med i samme pulje, skal disse spille mod hinanden
i den første kamp.
C.

PRÆMIER - RESULTATLISTER

14. Der uddeles præmier, jf. DMI bestemmelser for stævnevirksomhed.
Vandrepræmier administreres af fodboldudvalget.
15. Udvalgsformand fodbold foranlediger, i samarbejde med DMI sekretariat,
resultatlister udsendt til deltagende idrætsforeninger og udvalg m.fl.
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Bilag 1.
HOLDKORT FODBOLD INDENDØRS
for

idrætsforening
række
til
DMI Forbundsmesterskab d. ____/____20____

Fødselsdag

Navn

Skal afleveres til dommerbordet inden den første kamp i den enkelte pulje.

Holdleder
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