
B1909 COMBI CUP 2011

§1
Banen 
Der spilles på tværs af en normal 11-mands fodboldbane

Målene: Målenes størrelse er 7-mands mål

§ 2 
Bolden 
Boldstørrelse 4 i samtlige rækker

§ 3 
Spillernes antal 
Et hold består af 7 spillere samt op til 5 udskiftningsspillere. 
En af spillerne skal være målmand. 
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre 
end 5 spillere. En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spil-
lere på holdet. 
Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske 
fra sidelinjens midte under stop i spillet.  

§ 7 
Spillets varighed 
Spilletiden er 25 minutter i alle kampe.

§ 8 
Spillets igangsættelse 
Ved spillets igangsættelse er begyndelsessparket retningsfrit. 
Spillere på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 7 
meter fra bolden, indtil bolden er i spil. 
Førstnævnte hold i programmet giver bolden op.

§ 13 
Frispark 
Ved frispark skal modspillerne være mindst 7 meter væk fra 
bolden. Alle frispark er direkte frispark.

§ 14 
Straffespark 
Straffespark tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet. 
Øvrige spillere - bortset fra målmanden - skal være bag straf-
fesparksmærket og mindst 7 meter fra bolden. 

§ 16 
Målspark 
Ved målspark og frispark i eget målfelt skal modspillerne være 
uden for målfeltet og mindst 7 meter fra bolden. 
I alle rækker gælder, at målspark og frispark til det forsvarende 
hold i eget målfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes 
ud af målfeltet. 
Bolden er i spil, så snart den bevæger sig, evt. ved at den 
sparkes direkte op i hænderne på målmanden, og modspillerne 
må da træde ind i målfeltet. Spilles bolden direkte i eget mål 
dømmes hjørnespark. 

§ 17 
Hjørnespark 
Ved hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter fra 
bolden. For U10, U11 & U12 gælder, at hjørnespark udføres fra 
det sted, hvor målfeltets afgrænsning møder mållinjen. 

Særregler for B1909 Combi Cup   
• Rødt kort= Spilleren er ude i resten af kampen, 
 (karentæne afgøres af dommeren)   
• Ved trøjelighed: Sidstnævnte hold tager overtrækstrøjer på  
      
Dommerens afgørelser er indiskutable   
      
Slutspil: Hvis kampen slutter uafgjort, går man direkte videre til 
amerikansk straffespark. 3 spark til hver - og herefter med hver 
1 spark, indtil der er fundet en vinder.  
Amerikansk straffespark: Spilleren dribler fra midten og skal 
afslutte inden 15 sekunder. 

I tilfælde af pointlighed:
1: Målforskel
2: Indbyrdes kamp 
3: Flest scorede mål

Står holdene herefter fortsat lige, afgøres det ved straffesparks-
konkurrence, hvor der startes med hver 3 spark - og herefter 
med hver 1 spark, indtil der er fundet en vinder.   

Spilleregler udendørs 
FBU’s regler tilpasset Combi Cup


