Kontaktoplysninger
ODSHERREDTURNERINGEN 2017
VETERANER +50
Klub

Kontaktperson

Tlf + mail

Spilletrøje /
Spilledag

Omkl. /
Spillested

Nykøbing

Per H Jensen

Tlf. 2225-0018
phj@jensen-advokat.dk

Blå/Hvid strib
Tirsdag

Nykøbing Stadion/
Kongeengen

Gislinge

Niels Chr. Nielsen Tlf. 29260743
Niels.chr.nielsen@mail.tele.dk

Blå/Hvid strib
Mandag

Gislingehallen

Odden

Kim Jelsdal

Tlf. 59327091 / 61116964
kjelsdal@hotmail.com

Gul/Sort
Tirsdag

Odden skole

Holbæk

Flemming Nybro
Sørensen /
Lars K. Jensen

Tlf. 59437212
nybro-bruhn@privat.dk
Tlf. 31958872
larsj@holb.dk

Blå
Onsdag

Holbæk stadion

Tuse Næs
Oldboys

Flemming
Sørensen

40333518 / 59461774
Fs.sik@mail.dk

Gul
Torsdag

Udby
Idrætsplads

Asnæs

Michael Wørts

Tlf. 20287946
micrine@live.com

Grøn
Tirsdag

Asnæs stadion/
Kunststofbane

Turneringsledelse
Vi forventer ikke, det bliver aktuelt, men hvis det gør, så afgøres alle spørgsmål herunder tvistspørgsmål
suverænt af turneringsledelsen – som er:
Per H. Jensen / 22 25 00 18 / phj@jensen-advokat.dk
Torben Pedersen / 21 42 44 21 / tor.pedersen@nyka.dk

Turneringsregler
ODSHERREDTURNERINGEN 2017
VETERANER +50
Turneringen gennemføres efter følgende regler:
Spilleregler
Der spilles efter DBU/SBU´s 7 mands regler.
MED FØLGENDE FORSKEL:
Husk, at det handler selvfølgelig først og fremmest om, at vi mødes og får spillet noget fodbold sammen.
For at sikre så jævnbyrdige kampe som muligt på trods af, at der kan være en stor aldersforskel, så kan det
mellem de 2 hold aftales, at hvis et hold kommer bagud med 3 mål, så må holdet indsætte en ekstra spiller.
Kommer holdet bagud med 5 mål må endnu en ekstra spiller indsættes.
Tilsvarende tages den ekstra spiller ud, hvis målforskellen igen kommer ned på 3 mål. Bliver målforskellen 1
mål, så tages den sidste ekstra spiller ud igen.
Altså:
Et hold er bagud med 3 mål = Der må indsættes en ekstra spiller, så holdet i alt er 8 spillere på banen.
Et hold er bagud med 5 mål = Der må indsættes to ekstra spillere, så holdet i alt er 9 spillere på banen.
Holdet reducerer og er bagud med 4 mål = Den ekstra spiller tages ud, så holdet i alt er 8 spillere på banen.
Holdet reducerer og er bagud med 2 mål = Den ekstra spiller tages ud, så holdet i alt er 7 spillere på banen.
Ovenstående forudsætter, at holdet ikke har udviste spillere.
Spilletidspunkt er kl. 19.00 (hvis der ønskes et andet tidspunkt, fastsætter I det selv indbyrdes for den
aktuelle kamp).
Bemærk! Aldersgrænsen på +50 år SKAL overholdes. Brug af ulovlig spiller medfører tabt kamp (3-0).
Der kan anvendes sort dommer – eller egen – gerne erfaren og selvfølgelig neutral – dommer.
Spilledage med markeringen: NB!!! er helligdage. I aftaler selv indbyrdes en alternativ spilledag.
Hjemmeholdet er ansvarlig for, at der aftales en anden spilledag. Husk, at sende orientering til
tor.pedersen@nyka.dk.
Resultater/Indberetning
Resultater indberettes af hjemmeholdet straks efter kampen og senest kl. 18.00 fredagen efter kampen.
Der indberettes til: tor.pedersen@nyka.dk.
Manglende rettidig indberetning koster 1 point til hjemmeholdet.
Flytning af kampe aftales indbyrdes mellem de to hold – husk, at sende orientering til
tor.pedersen@nyka.dk, hvis en kamp flyttes til en senere spilleuge end fastsat i turneringsplanen (dette for
at undgå tab af point). Ansvaret for denne indberetning ligger hos hjemmeholdet.
Deltagerbeløb
Beløbet er i år kr. 550,- pr. hold for at deltage i turneringen i 2017.
Pengene skal overføres inden turneringsstart til nedenstående konto – husk, at skrive Veteran + holdnavn
på indbetalingen (f.eks. Veteran/Odden).
Regnr. 3565 konto 3220025454.

