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Ry Skole Cup 2018  

Spilleregler (0. - 3. klasse) 
 

Vi spiller efter JBU’s regler - små mål, dog med følgende særregler/undtagelser: 
 

Hver elev må kun deltage på ét hold og kun for elevens egen klasse. 
 
Hvert hold må bestå af op til 10 spillere. Der må dog max. bruges 8 spillere per kamp. 
Hvert hold starter med 5 spillere på banen og skal hele tiden have mindst 2 piger på banen. 
 
Det er tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med 3 mål eller mere. 
For hver 3 mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som 
tilsvarende skal tages ud ved reducering. 
 
Alle spillere må bevæge sig over hele banen. 
 
1 af spillerne skal være målmand. 
 
Målmanden må når som helst udskiftes med en anden målmand (blandt udskiftningsspillerne). 
 
Målmanden må spille/røre/gribe bolden med hænderne i eget målfelt. Det gælder også, når en 
medspiller spiller bolden til ham, eller han selv spiller den mod banden og får den retur, samt i 
tilfælde hvor bolden er frigjort til spil. 
 
Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinjen. Bolden 
skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt. Evt. forseelse 
straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinjen. 
 
Målspark og frispark i eget målfelt er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af 
målfeltet. 
 
Målmanden må udføre målspark eller frispark i målfeltet som spark eller kast, og han må herefter 
samle bolden op igen, før den er rørt af en anden spiller. 
 
Der benyttes ikke udvisninger i forbindelse med kampene i disse klassetrin. 
 
Kampenes varighed samt hvilken banehalvdel, man stiller op på, fremgår af kampprogrammet. 
 
Det hold, der er nævnt først i programmet: 
- Giver bolden op 
- Tager overtræksveste på, hvis de to holds trøjefarve er ens 
 
En eventuel protest skal indgives til stævnekontoret senest 15 minutter efter den pågældende 
kamp er afsluttet. En godkendt protest mod holdet medfører tabt kamp 2-0 samt mistet mulighed 
for at blive puljevinder. 
 
Der gives 3 points for hver vundet kamp og 1 point for uafgjorte kampe. Hvis to eller flere hold har 
samme antal points, efter at alle kampe er afviklet i den indledende pulje eller finalepuljen, afgøres 
holdenes indbyrdes placering efter: 
- Målforskel 
- Flest scorede mål 
- Resultat i indbyrdes kamp(e) 
- Straffesparkskonkurrence eller lodtrækning 
 
Semifinaler og finaler, der ender uafgjort, afgøres ved spark fra midten uden målmand. Hvert hold 
skyder 4 gange, hvoraf mindst 1 skal være pige. 
Hvis der stadig ingen afgørelse er efter disse skud, afgøres kampen ved lodtrækning. 
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Ry Skole Cup 2018  

Spilleregler (4. - 6. klasse) 
 
Vi spiller efter JBU’s regler - små mål, dog med følgende særregler/undtagelser: 

 
Hver elev må kun deltage på ét hold og kun for elevens egen klasse. 
 
Hvert hold består af 4 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. 
 
Holdet skal hele tiden have mindst 1 pige på banen med mindre, hun er udvist. 
 
Holdet skal altid have en spiller placeret på modstandernes banehalvdel - undtaget ved 
udvisninger. 
 
Man udvises til det næste scorede mål for følgende forseelser: 
- Ved tacklinger eller uforsætligt farligt spil 
- Ved frispark af enhver art og utilbørlig optræden 
- Ved at spille bolden med hånden eller armen - dette gælder også målmanden 
- Ved at holde fast i banden 
 
Kampenes varighed samt hvilken banehalvdel, man stiller op på, fremgår af kampprogrammet. 
 
Det hold, der er nævnt først i programmet: 
- Giver bolden op 
- Tager overtræksveste på, hvis de to holds trøjefarve er ens 
 
En eventuel protest skal indgives til stævnekontoret senest 15 minutter efter den pågældende 
kamp er afsluttet. En godkendt protest mod holdet medfører tabt kamp 2-0 samt mistet mulighed 
for at blive puljevinder. 
 
Mål scoret af en pige tæller dobbelt. Dette gælder dog ikke ved selvmål. 
 
Der gives 3 points for hver vundet kamp og 1 point for uafgjorte kampe. Hvis to eller flere hold har 
samme antal points, efter at alle kampe er afviklet i den indledende pulje eller finalepuljen, afgøres 
holdenes indbyrdes placering efter: 
- Målforskel 
- Flest scorede mål 
- Resultat i indbyrdes kamp(e) 
- Straffesparkskonkurrence eller lodtrækning 
 
Semifinaler og finaler, der ender uafgjort, afgøres ved først scoret mål i halvdelen af, hvad en 
kamp varer. Hvis der ingen afgørelse er fundet her, fortsættes der med straffespark. Hvert hold 
skyder 4 gange, hvoraf mindst 1 skal være pige. Her tæller mål scoret af pige ikke dobbelt. 
Hvis der stadig ingen afgørelse er efter disse skud, afgøres kampen ved lodtrækning. 
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Ry Skole Cup 2018  

Spilleregler (7. - 9. klasse) 
 
Vi spiller efter JBU’s regler - små mål, dog med følgende særregler/undtagelser: 
 
Hver elev må kun deltage på ét hold og kun for elevens egen klasse. 
 
Hvert hold består af 4 spillere og indtil 3 udskiftningsspillere. 
 
Holdet skal altid have en spiller placeret på modstandernes banehalvdel - undtaget ved 
udvisninger. 
 
Man udvises til det næste scorede mål for følgende forseelser: 
- Ved tacklinger eller uforsætligt farligt spil 
- Ved frispark af enhver art og utilbørlig optræden 
- Ved at spille bolden med hånden eller armen - dette gælder også målmanden 
- Ved at holde fast i banden 
 
Kampenes varighed samt hvilken banehalvdel, man stiller op på, fremgår af kampprogrammet. 
 
Det hold, der er nævnt først i programmet: 
- Giver bolden op 
- Tager overtræksveste på, hvis de to holds trøjefarve er ens 
 
En eventuel protest skal indgives til stævnekontoret senest 15 minutter efter den pågældende 
kamp er afsluttet. En godkendt protest mod holdet medfører tabt kamp 2-0 samt mistet mulighed 
for at blive puljevinder. 
 
Mål scoret af en pige tæller dobbelt. Dette gælder dog ikke ved selvmål. 
 
Der gives 3 points for hver vundet kamp og 1 point for uafgjorte kampe. Hvis to eller flere hold har 
samme antal points, efter at alle kampe er afviklet i den indledende pulje eller finalepuljen, afgøres 
holdenes indbyrdes placering efter: 
- Målforskel 
- Flest scorede mål 
- Resultat i indbyrdes kamp(e) 
- Straffesparkskonkurrence eller lodtrækning 
 
Semifinaler og finaler, der ender uafgjort, afgøres ved først scoret mål i halvdelen af, hvad en 
kamp varer. Hvis der ingen afgørelse er fundet her, fortsættes der med straffespark. Hvert hold 
skyder 4 gange. Her tæller mål scoret af pige ikke dobbelt. 
Hvis der stadig ingen afgørelse er efter disse skud, afgøres kampen ved lodtrækning. 
 
 


