REOS Turneringsregler
Turneringsreglerne er gældende fra 1. januar 2020
1. Hvis andet ikke fremgår af nedenstående, spilles der efter DBU´s love. Jf. Vedtægterne §2,
stk. 2.
2. Der benyttes kun dommere med dommerkort.
3. Hvis en REOS-dommer udebliver, påhviler det hjemmeholdet at finde en dommer.
Klubberne bør afvikle kampen og efterfølgende skal såvel turneringsleder som
dommerformand informeres om udeblivelse.
4. I Old Star-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 38 år.
I Veteran-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 46 år.
I Super Veteran-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 52 år.
I Old Master-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 58 år.
I Grand Old Master-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 64 år.
I Super Grand Old Master-rækken er spilleren spilleberettiget det år spilleren fylder 70 år

4.1. Der kan gives dispensation fra nævnte alderskriterier under følgende
forudsætninger:
4.2. Old Star, det år spilleren fylder 35 år og der må max benyttes 3 disponible spillere
med dispensation i en kamp.
4.3. Veteran, det år spilleren fylder 44 år og der må max benyttes 2 disponible spillere
med dispensation i en kamp.
4.4. Super Veteran, det år spilleren fylder 50 år og der må max benyttes 2 disponible
spillere med dispensation i en kamp.
4.5. Old Master, det år spilleren fylder 56 år og der må max benyttes 2 disponible
spillere med dispensation i en kamp.
4.6. I Grand Old Master anvendes ikke spiller-dispensationer.
4.7. I Super Grand Old Master anvendes ikke spiller-dispensationer.
4.8. Dispensation kan ansøges gennem hele sæsonen, og skal altid søges skriftligt
(e-mail) ved henvendelse til turneringslederen
4.9. Spillere, hvor der er søgt dispensation, kan først spille, når klubben/holdlederen har
modtaget en skriftlig (e-mail) godkendelse fra turneringslederen (Denne
konfirmerede email fra turneringslederen er godkendelsen (kvitteringen) for brug af
ansøgte dispensation)
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Efterfølgende vil turneringslederen oprette spillerens navn og alder på REOShjemmesiden.
5. En spiller må ikke fra kalenderårets start til REOS-turneringens afslutning have spillet på
hold, der rangerer højere end serie 5. Jf. pkt. 1 og Vedtægterne §2, stk.2.
6. Foreteelser, der udløser enten gult eller rødt kort.
6.1. Dommeren kan udvise en spiller ved brug af gult-kort i en periode på 10 minutter i
en 11-mandskamp, og 5 minutter i en 5- eller 7-mandskamp.
6.2. Dommeren kan udvise en spiller for resten af kampen ved brug af rødt kort.
6.3. Rødt kort medfører automatisk en spilledags karantæne.
Dommeren skal indberette den udviste spillers navn og klub til dommerformanden.
Turneringsledelsen og dommerformand kan i visse tilfælde forlænge karantænen.
6.4. Den karantæne ramte spillers klub er selv ansvarlige for at karantænen overholdes.
Holdlederen for den karantæne ramte spillers klub, skal foretage indberetning om
udvisningen på REOS-hjemmeside.
6.5. Ved brug af karantæne ramt spiller, dømmes holdet som taber af kampen med 3-0.
Holdet idømmes samtidig en bøde på kr. 500,00.
7. Spilletiden for Old Boys og Old Star er 2 x 35 min.
Spilletiden for Veteran, Super Veteran og Old Master er 2 x 30 min.
Spilletiden for Grand Old Master er 2 x 25 min.
Spilletiden for Super Grand Old Master er ved stævner 2 x 15 min.
8. Særligt for Grand Old Master (5-mandsfodbold) gælder, at det er tilladt for et hold at sætte
én ekstra spiller på banen, så længe holdet er bagud med tre mål eller mere. For hver tre
mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende
skal tages ud ved reducering.
9. Der er tvungen brug af benskinner, samt for holdets anfører at bære anførerarmbind.
Før kampen mødes alle spillere og dommeren på midten og hilser på hinanden.
Jf. DBU’s fairplay.
10. Antal af spillere, der må bruges på et hold i en 11-mands kamp er 14 spillere.
Antal af spillere, der må bruges på et hold i en 7-mands kamp er 10 spillere.
Antal af spillere, der må bruges på et hold i en 5-mands kamp er 8 spillere.
10.1. Der skal altid gives tegn til dommeren før en ind- og udskiftning kan foretages.
Og ind- og udskiftningen skal altid foretages fra midterlinjen.
11. Hvert hold skal stille en linjedommer (kan være udskiftningsspillere) til rådighed for
dommeren, såfremt det kræves af kampens dommer.
12. En spiller må ikke benyttes på mere end et hold i samme række.
Benyttes en spiller på mere end et hold i samme række, kan de involverede hold tabe deres
kampe med 0-3 i de kampe spilleren har været benyttet i sæsonen.
13. Udeblivelse fra en kamp uden først skriftligt i tide at have meldt afbud til dommerformand,
modstanderhold og turneringslederen vil medføre en bøde på
kr. 500,00.
Rettidigt afbud af kamp skal ske skriftligt senest 2 dage før kampdag.
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13.1.

Det hold der har meldt afbud eller ønsket at flytte den programsatte kamp, har
alene ansvaret for, inden for 14 dage efter kampdag, selv at aftale ny kampdag
og sted med modstanderholdet.
Den nye kampdato meddeles efterfølgende skriftligt til både
dommerformanden, modstanderholdet og den ansvarlige turneringsleder for
rækken.

13.2.

Kan de to hold ikke enes om at fastsætte en ny kampdag, eller meddeles den nye
kampdag og spillersted ikke skriftligt til dommerformanden og turneringslederen
inden for tidsfristen, taber det hold der meldte afbud eller ønskede kampen flyttet
med 0-3.

13.3.

Ved udeblivelse eller afbud senere end 2 dage før programsat kampdag, taber det
udeblivende/afbudsgivende hold kampen med 0-3

13.4.

I forbindelse med udeblivelse fra en kamp, honoreres fremmødt dommer af REOS.
REOS fremsender betalingskrav til den udeblevne klub.

14. Såfremt kampe i de 2 første runder i sæsonen må aflyses på grund af vejrlig eller andet,
programsætter turneringsledelsen en ny kampdato.
14.1.Alle udsatte kampe skal være afviklet inden næstsidste spillerunde i sæsonen.
15. Står to hold lige i point, gælder først point i indbyrdes kampe, dernæst indbyrdes
målforskel, dernæst indbyrdes udebane mål, dernæst målforskel og dernæst flest scorede
mål.
15.1.Ved lighed i alle ovennævnte faktorer, fastsætter turneringsledelsen en kampdato til
afvikling af en omkamp på neutral bane.
Ved uafgjort i omkampen skal kampen afgøres ved straffespark.
16. Protester skal indsendes skriftligt til turneringslederen senest 8 dage efter
kampdagen. Alle protester skal ledsages af et gebyr på kr. 500,00.
Protesten bliver først behandlet efter indbetaling af gebyr.
Gebyret indbetales på REOS-bankkonto: 3409-3409615570 (Danske Bank).
Husk at oplyse: ’Protest’, klub og navn.
Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis afgørelsen falder ud til protest-anmelders fordel.
16.1.Protester vedrørende brug af ulovlige spillere, kan indsendes senest 8 dage efter
turneringsafslutningen.
I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen, i op til 8 dage efter turneringsafslutningen, tage sager op til behandling omkring turneringsafviklingen.
17. Dommerhonoraret afregnes efter DBU’s gældende regler og betales altid af hjemmeholdet.
18. Udmeldelse af turneringen kan kun ske skriftligt til bestyrelsen, og kun såfremt
kontingentet for sæsonen er betalt til REOS. Jf. REOS-vedtægter §5.
19. Tilmelding til REOS-turneringen kan foretages via REOS-hjemmeside eller ved skriftlig
tilmelding til bestyrelsen. Seneste tilmelding kan læses på hjemmesiden.
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19.1.

De tilmeldte hold har selv ansvar for at oprette sig - og løbende opdatere egne
hold- og spillerinformationer på REOS-hjemmeside.

19.2.

Alene holdlederne og de klubansvarlige har ansvaret for at deres oplysninger på
hjemmesiden er korrekte og opdateret – ikke turneringsledelsen, dommere og
modstandere, der ikke har ansvar for følger i forbindelse med ukorrekte
oplysninger. Jf. REOS-vedtægter §3.

19.3

Turneringsledelsen, dommere og modstandere skal kunne komme i kontakt med
klubbens ansvarlige eller holdlederen, hvis der skulle opstå ændringer i
turneringsplanen eller ved rettidigt afbud.

20. Alle klubber betaler et kontingent pr. hold de har med i rækkerne.
Kontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen. Jf. REOS-vedtægter
§4
20.1.Så længe et hold er i restance, kan det ikke stille op til kampe i turneringen – og
taber kampene 0-3 i restance-perioden.
Hvis holdet ikke har betalt inden for de første 5 runder i turneringssæsonen
bliver holdet slettet af turneringen – og deres resultater bliver nulstillet i
turneringen. Jf. dog pkt. 17 og jf. REOS-vedtægter §5
21. Ændringer i turneringsreglerne kan kun ske på
generalforsamlingen. Jf. Vedtægterne §11.
Ændringerne vil fremgå på hjemmesiden.

Revideret 30. december 2019 i henhold til aftalerne fra GF-19
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