Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949.

§ 1. Fællesregler
Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler
Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge
hold og dommer skal acceptere dette).
Stk. c. I øvrige rækker spilles 30 minutter i hver halvleg, hvis intet andet er aftalt (begge hold og dommer
skal acceptere dette).
Stk. d. Det gæstende hold skal tage hensyn til hjemmeholdets spilledragt. (medtage overtrækstrøjer).
Stk. e. Hvert hold består af op til 14 spillere (7-mands hold - 10 spillere) Det er tilladt at udskifte 3 spillere
(7-mands hold - 3 spillere) i hele kampen. En udskiftet spiller må gerne genindtræde i kampen. (Flyvende
udskiftning er kun tilladt, hvis det er aftalt og godkendt inden kampen af begge hold og dommer).
Stk. f. Hjemmeholdet skal stille med en certificeret dommer. Der henstilles i den forbindelse til, at benyttes
dommer fra dommerforeningerne i videst mulig omfang.
Stk. g. Hvis der opstår forhold, der må give anledning til protest, skal denne indsendes til formanden senest
3 dage efter kampen.
Stk. h. Hvis en kamp ikke afvikles efter turneringsplanen (udeblivelse eller hvis et hold ikke stiller med
mindst 8 mand (7-mands hold med mindst 5 mand), har det fremmødte hold vundet med 3-0. Begge hold
skal indsende kampkort.
Stk. i. Hvis et hold trækker sig fra turneringen slettes alle holdets resultater i rækken.
Stk. j. Såfremt en kamp ikke kan afvikles på græsbane, kan kampen afvikles på kunststofbane.
Modstanderstanderholdet skal dog have oplysning herom, senest 24 timer før kampafvikling.

§ 2 Udsatte kampe:
Stk. a. Hvis en kamp - på grund af vejrlig - ikke kan gennemføres som fastsat, skal alle muligheder for at
afvikle kampen på modstanderens bane, afprøves.
Stk. b. Udsættelse af kampe kan kun ske, hvis begge implicerede holds kontaktmænd er enige herom og ny
spilledato og -tid samtidig fastsættes. Bemærk dog § 7 – Pokalturnering. Såfremt anmodningen om ændring
af spilledag fremsættes mindre en 24 timer før kampens planlagte afviklingstidspunkt har holdet, som
ønsker kampen flyttet tabt, og modstanderholdet tildeles 3 point. Holdet der ønsker kampen flyttet betaler
dommerhonoraret.

Stk. c. Udsættelsen skal øjeblikkeligt opdateres i turneringsplanen af hjemmeholdet (ny kampdato), eller
meddelelse skal indsendes til foreningen. I modsat fald idømmes hjemmeholdet en bøde.
Udsatte kampe skal være afviklet senest én uge efter rækkens officielle slutrunde, ellers skal der indhentes
dispensation hos formanden.
Stk. d. Udsættelsen skal opdateres i turneringsplanen af hjemmeholdet (ny kampdato/-tid) inden den
oprindelige fastsatte kamp skulle være afviklet. Meddelelse skal indsendes til foreningen, hvis kampen
fastsættes senere end én uge efter den officielle kampdag. I modsat fald kan hjemmeholdet idømmes en
bøde.
Stk. e. Hjemmeholdet bestemmer ny kampdato, såfremt den kan afvikles på hjemmeholdets normale
kampdato, hvis udeholdet ikke officielt har programsat kampe i samme uge.

§ 3. Sommerturnering.
Stk. a. Der udskrives sommerturnering for 11-mand hold i Old Boys, Veteran, Superveteran, Grand
Superveteran og Masters, som afvikles i følgende rækker:
Mesterrække, A-række, B-række osv. Såfremt der ikke er mindst 6 hold i Grand Superveteran og Masters,
overføres holdene automatisk til 7 mandsturneringerne, hvis intet andet er aftalt.
Stk. b. Der kan udskrives turnering i 7-mands fodbold i alle rækker.
Stk. c. Følgende aldersgrænser er gældende for 11 mands hold: Old Boys 33 år, dog kan der deltage 2
spillere, der er fyldt 30 år. Veteraner 40 år, dog kan der deltage 2 spillere, der er fyldt 37 år. Superveteraner
47 år, dog kan der deltage 2 spillere, der er fyldt 44 år.
Grand Superveteran 54 år, dog kan der deltage 2 spillere, der er fyldt 51. Master 60 år, dog kan der deltage
4 spillere, der er fyldt 57 år, Spilledatoen er gældende for alle aldersgrænser.
Stk. d. Følgende aldersgrænser er gældende for 7 mands hold På 7 mands hold må der være 1 spiller
(Masters dog 2 spillere), der er op til 3 år yngre end den fastsatte nedre aldersgrænse for rækken.
Spilledatoen er gældende for alle aldersgrænser.
Stk. e. 1. Inddeling af rækker hvor der er mellem 11 og 13 hold tilmeldt. Disse rækker opdeles i 2
grundspilsrækker, som spiller en dobbeltturnering om foråret.
Stk. e. 2. De 3 bedst placerede hold i de 2 grundspilsrækker indplaceres i Slutspilsrække 1 med point fra de
indbyrdes kampe i Grundspillet. Der spilles derefter dobbeltturnering mod de 3 nye hold i rækken om
pladserne 1 - 6 og resultatet af indbyrdes kampe indgår i det samlede resultat af Slutspilsrække 1.
Slutspilsrækkerne afvikles som dobbeltturnering fra august måned.
Stk. e. 3. Hold placeret som nr. 4 eller dårligere indplaceres i Slutspilsrække 2, som afvikles efter
sommerferien hvor der spilles om placeringerne fra nr. 7.
Stk. e. 4 Hvis Slutspilsrække 2 bestå af 5 hold indplaceres holdene med resultat fra de indbyrdes kampe i
Grundspillet. Der spilles herefter tredobbelt turnering, således at holdene fra de 2 Grundspillets rækker

spiller endnu engang mod hinanden. De øvrige hold fra den modsatte Grundspilsrække spiller 3 gange mod
hinanden.
Stk. e. 5. De 3/4 dårligst placerede hold i de 2 grundspilsrækker indplaceres med resultat fra de indbyrdes
kampe. Der spilles herefter dobbeltturnering mod de 3 - 4 nye hold i rækken og resultatet indgår i det
samlede resultat af Slutspilsrække 2
Stk. f. Indsigelsesfrist mod registrerede kampresultater, skal indsendes til den turnerings ansvarlige, senest
14 dage efter kampen er spillet.

§ 4. Proportioner ved pointlighed
Stk. a. 1. Ved pointlighed er indbyrdes kampe afgørende.
Stk. a. 2. Ved ens målforskel er det afgørende, hvem der har scoret flest mål.
Stk. a. 3. Hvis der stadig er lighed, vil flest scorede mål være afgørende.
Stk. b. Kampens resultat skal indkodes på turneringssiden på hjemmeside senest førstkommende søndag
efter kampens afvikling, eller indsendes ved e-mail til OBS49’s turneringsansvarlige af hjemmeholdet senest
3 dage efter kampens afvikling
Stk. c. - udgår
Stk. d. Bestyrelsen kan meddele generel dispensation for udsættelse med indrapportering af resultater. I
sådanne tilfælde skal resultater være indrapporteret senest den af bestyrelsen angivne dato.
Stk. e. Overtrædelse medfører bøder, som indbetales ved årsmødet.
Stk. f. Indsigelsesfrist mod registrerede kampresultater, skal indsendes til den turneringens ansvarlige
senest 14 dage, efter kampen er spillet.

§ 5 Op- og nedrykning
Stk. a. De 2 lavest rangerende hold efter turneringsafslutningen, skal i den efterfølgende turnering
nedrykkes til den nærmest underliggende række. Vinderen og nr. 2 indplaceres i den efterfølgende
turnering i den nærmest overliggende række.
Såfremt der kun er 7 hold i den underliggende række er det alene det dårligst placerede hold der rykker
ned. Alene vinderen af den underliggende række rykker op.
Stk. b. Bestyrelsen indplacerer ny tilmeldte hold i rækkerne hensigtsmæssigt. Derved kan det enkelte
gange forekomme, at sker flere end de ovennævnte forudsatte op- og nedrykninger.
Stk. c. Bestyrelsen er tillige berettiget til at foretage ekstraordinære op- og/eller nedrykninger for at få
etableret en hensigtsmæssig turneringsplan.

Stk. d. Udgået

§ 6 Pokalturnering
Stk. a. For pokalturnering kan fastsættes særlige regler
Stk. b. Ved pokalturneringen skal de til hver runde udsendte instrukser følges, herunder specielt
tidsfristerne for afvikling af kampene.
Stk. c. Såfremt en rundes spilledato ikke er fastsat af bestyrelsen, aftaler holdene selv spilledato indenfor
den af bestyrelsen fastsatte tidsramme for rundens afvikling.
Stk. d. Såfremt en kamp ikke er afviklet senest på den for runden sidst fastsatte spilledato, kan bestyrelsen
erklære begge hold som tabere.
Stk. e. Det vindende hold er pligtig til, at indrapportere kampresultat til OBS49 senest 3 dage efter kampens
afvikling. Manglende indrapportering medfører bøde, som indbetales ved årsmødet.
Stk. f. Overtrædelse af de fastsatte regler medfører bøder, som indbetales ved årsmødet.
Stk. g. Arrangerende klub er pligtig til at finde neutral dommer til kampen. Der må ikke benyttes dommer
fra egen klub. Der bør fortrinsvis benyttes "sorte" dommer – jf. dommertilbud på vor hjemmeside.
Bestyrelsen fastsætter dato for afvikling af finalerne, samt sørger for dommere til disse kampe. Finalerne
søges afviklet på samme dato i alle rækker.
Stk. h. Der uddeles alene pokal til vinderne af pokalturneringen.
Stk. I. Såfremt ordinær kamp ender uafgjort, vil der blive foretaget straffespark med 5 spark pr hold og evt.
derefter 1 spark pr. hold indtil kampen er afgjort.

§ 7. Vinterturnering
Bestyrelsen udskriver i fornødent omfang en vintertræningsturnering, hvor resultatkort ikke indsendes.
Klubberne fastsætter selv kampdage, idet bestyrelsen fremkommer med forslag til kampuger.

§ 8 Forslag til ændringer af turneringsproportioner kan kun behandles af årsmødet, når forslag til
ændringer er formanden i hænde senest 2 uger før årsmødets afholdelse. Forslaget vedtages såfremt mere
end 50% af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Reglerne revideret på årsmøde i marts måned år 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 og 2017.

Konsekvensændringer i forbindelse med opdatering af proportionerne 2014.
§5 stk. f ændret til § 4 stk. f.
§6 ændres til §5, §7 ændres til §6, §8 ændres til §7 og §9 ændres til §8.

