Dybvad Boldklub Idrætsuge 2022
Dybvad Mesterskaber i gadefodbold - Lørdag den 18.juni kl. 14.00
Velkommen
Når Dybvad Boldklub afholder idrætsuge er der også tradition for at vi afholder en hyggelig og sjov
fodboldturnering, hvor gader, veje elle dele af området samler et hold glade fodboldspillere der dyster om
titlen som Dybvad Mester i gadefodbold.
Turneringen er delt i en a-række og en b-række. A-rækken er 5-mands for alle fodboldspillere både aktive
og ikke aktive (maks. 2 aktive seniorer på banen). B-rækken er 5 mands forbeholdt børn og voksne, dog
ingen aktive spillere på 14 år eller over. Deltagerne finder selv et hold og sammensætter dem efter
regelsættet.
Gadeturneringen er altid blevet positivt modtaget af byens og omegnens beboere, heraf mange spillere og
lige så vigtigt et aktivt og medlevende publikum. I 2019 vandt DHF U16 (2) så mon ikke andre hold vil gøre
sit til at pokalen skifter ejer.
Efter fodboldturneringen er der helstegt pattegris med tilbehør for alle. Dette er et arrangement, der bliver
et af idrætsugens højdepunkter, og alle spillere og publikum er velkomne.
Med fodbold om eftermiddagen og fest om aftenen har Dybvad Boldklub sørget for rammerne.

Regler
A-rækken
Der spilles på en 5-mands bane. Der må ikke spilles i fodboldstøvler.
Der spilles ikke med off side. Der må ikke være hårde tacklinger og der spilles med udvisninger på2.min.
Alle frispark er direkte. Der spilles 5-mands og max. 2 aktive seniorer på banen. Målmand må parere.
Ved difference i målstilling på 3 mål eller mere må det hold der er bagud benytte en ekstra spiller.
B-rækken
Der spilles på 5-mands bane. Der må ikke spilles i fodboldstøvler.
Der spilles ikke med off side. Der må ikke være hårde tacklinger og der spilles med udvisninger på 2.min.
Alle frispark er direkte. Der spilles 5-mands og max. 3 spillere over 12 år. Målmand må parere.
Ved difference i målstilling på 3 mål eller mere må det hold der er bagud benytte en ekstra spiller.
A/B-rækken : Pointlighed i en pulje afgøres ved : 1:Målforskel
2: Flest scorede mål
3: Indbyrdes kamp
4: Lodtrækning

Præmier: Der er præmier til de 3 bedst placerede hold i hver række. Der er præmie til det sjovest og bedst
udklædte hold.
Tilmeldingsgebyr: Tilmeldingsgebyr kr. 60,00 pr. hold betales lørdag den 18.juni 2022 til turneringsledelsen.
Dybvad Mester i gadefodbold
De seneste 3 års mestre:
2019 DHF U16 (2)
2018 De tykke drenge
2017 FC Sydbyen

Holdsætning
Turneringsledelsen kan om nødvendigt sammensætte hold fra flere gader, hvis det passer bedre med
programsætningen og antal kampe til hvert hold.
Tilmelding
Tilmelding af hold eller spillere senest onsdag den 15.juni 2022 til
Christoffer Buus - Mobil: 28764757 Mail:christoffer_buus90@hotmail.com
Mødetid og kampprogram
Mødetid lørdag18.06.2022 kl. 13.45(senest).
Spilleplan udleveres fra kl. 13.30.

