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Ånden i DGI-DANISH STREET CUP er at

fremme det hurtige, flydende, tekniske

fodboldspil frem for det fysiske

fodboldspil. Alle spillere skal anstrenge

sig for at forfølge bolden og ikke

boldbesidderen. Kontakt mellem

spillerne er kun tilladt, hvis spilleren med

bolden frit kan bevæge kroppen i

hvilken som helst retning - den

forsvarende spiller må dog bruge sin

krop til at blokere for bolden.
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1. Et hold består af 4 spillere - heraf

én målmand, som IKKE må parere

bolden. Max. 3 udskiftere (4vs4)

Max. 2 udskiftere (3vs3).

2. Forinden hver kamp giver alle

spillere hånd til modspillerne -

overtrædelse medfører udelukkelse

fra kampen.

3. Efter hver kamp giver alle spillere

hånd til modspillerne - overtrædelse

medfører udelukkelse fra næste

kamp.

4. Det vindende hold af lodtrækning

sætter spillet i gang ved midten af

banen. Ved alle igangsætninger skal

modspillere være mindst 2 m. fra

bolden.

5. En kamp varer 7 minutter. Er

kampen endt uafgjort, og der skal

findes en vinder, afgøres kampen ved

først scorede mål - scores ikke

indenfor 3 min. - afgøres kampen ved

straffespark.

6. Straffespark udføres fra midten af

banen, hvor sparkeren har 7 sek. til at

afvikling af straffesparket.

7. Efter scoring sættes spillet i gang af

det forsvarende hold ved eget mål -

modspillere skal være på egen

banehalvdel ved igangsætning.

8. Spilles bolden ud over sidebanden

- er der indspark til modspillerne.

Spilles bolden ud over endebanden -

er der målspark.

9. At skubbe, holde og alle former for

voldsomt eller farligt spil samt holde i

banden ved spil - straffes med

frispark - forhindrer det voldsomme

eller farlige spil et mål - dømmes

straffespark.

10. Det er ikke tilladt at bruge hånden

og målmanden må således kun

dække og forsvare målet med resten

af kroppen

11. En spiller kan straffes med gult

kort eller rødt kort for overtrædelse af

reglerne. Straffes en spiller med rødt

kort spiller holdet videre med en

spiller i undertal - og spilleren har

karantæne i næste kamp.
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3 vs. 3 og 4 vs. 4
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Vi ses til Danish Street Cup 2018


