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Bane/hal 1, 2, 1A, 1B, er placeret i den nye Skansehal Bane 1 = Grøn.     Bane 2 = Gul 1A = Grøn 1B=Blå
Bane/Hal 3 er placeret i den gamle Dybbøl hal. Bane 3 = Rød 

8. Præmieoverrækkelse ved stævnebord for de hold der ikke spiller finaler ca 5 efter sidste spillet kamp.
9. Præmieoverækkelse for de hold der spiller finaler enten umiddelbart efter finalen eller sidste kamp.

Adresse:
Aabenraavej 25
6400 Sønderborg

De U8+U9 hold som ikke spiller finale får en medalje, som kan afhentes ved stævnebordet ved indgangen. (max 7 pr. hold)
Der spilles ikke finale i U6, U7 hvor der er medaljer til alle hold (max 5 pr. hold)

10. Protester behandles af stævneledelsen, hvis afgørelse er indiskutable. 

     4. Målforskel i samtlige kampe

6. Hvis der i en kamp skal findes vinder, så forsættes til først scorede mål uden afbrydelse dog max 5 min. Hvis der stadig står 
uafgjort sparkes straffespark, med 4 til hvert hold. Hvis der stadig står uafgjort forsættes med 1 spark til hvert hold indtil en vinder 

     5. Flest scorede mål i samtlige kampe
     7. Straffespark.

7. Der er præmier til nr. 1 og 2 i hver række hvor der spilles finale. (max 7 spillere pr. hold)

4. Spilletiden kan ses i programmet. Uret kører hele tiden.
5. Hvis to eller flere hold står lige i points, afgøres holdenes placering således:
     1. Point i indbyrdes kamp(e)
     2. Målforskel i indbyrdes kamp(e)
     3. Flest scorede mål i indbyrdes kamp(e)

3. Sidstnævnte skifter trøjer ved ens farve. Overtræks trøjer forefindes ved dommerbord.

Velkommen til Broager Sparekasse - Dybbøl Cup 2019

Vi håber på en god sportslig oplevelse og en fair indstilling til såvel dommerne og til alle de frivilige hjælpere som bruger fritiden til 
at sørge for at stævnet bliver afviklet.

1. Der spilles efter DBU Jylland gældende regler for indefodbold.
2. Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op


