FODBOLD 2021- forårsturneringen.
Her er Københavns Firma Sports spille program for fodboldturneringen 2021.. Opstart i uge
15.
På grund af COVID-19 så er turneringen ikke som den plejer at være derfor er der ændret
lidt i reglerne.
Vi gør opmærksom på, at alle hold skal vise fairplay overfor modstandere og
dommere gennem hele turneringen. Denne fodbold turnering er kun for motion og venskabs
skyld. ;-)
I efteråret opdeles puljerne på ny i en A og en B række og man kan ikke forvente at
spilledagene bliver som man har ønsket. Hvis der kommer nye hold til så kan de sættes ind i
turneringen hvis vi mangler hold.
Alle kampe afvikles på kunstbane nr. 45 fast. (Ingen rygning på kunstbanerne, ryd op efter
jer så der ikke ligger affald på området)
Der kan ikke klædes om på anlægget – hverken før eller efter kampen.
Omklædningsrummene er ikke åbnet op, der bliver skrevet ud hvis man kan bruge dem efter
sommer ferien.
Det vil sige man kommer omklædt hjemmefra.
Udvisning: (rødt kort) medfører karantæne i næste kamp. Fodboldformanden for KFS vil
kontakte holdlederen hvis spilleren har fået mere end 1 dags karantæne.
Afbud: Lovligt afbud skal ske minimum 3 dage før kampdagen og skal ske til modstanderen,
samt til Allan Nielsen på 23 35 28 31, som derefter kontakter dommeren. Lovligt afbud kan
kun ske 2 gange, 3 gang kan holdet tages ud af turneringen.
Hvis et hold ikke kan stille op eller udebliver, dømmes dette som taber med 3-0. Ved
udeblivelse uden afbud idømmes holdet desuden en bøde på 300 kr. og kan ikke blive
puljevinder, og 2 gang det sker tages holdet ud af turneringen. Ved for sent afbud betales
en bøde på 200 kr. OBS: Glemmer man at melde afbud til mig så dommeren står og venter på
banen, så får man en dommer opkrævning på en kamp inkl. kørsel som skal betales med det
samme til dommeren.
Mød op til kampen i god tid, min. 15 før kampstart og stil jer ude i fri området til kampen er
færdig.
1. Før kampstart, skal begge hold fremvise hver sit korrekt udfyldt holdkort med
fornavne og efternavne på alle deltagere.

2. Alle indkast er i denne COVID-19 periode lavet om til indspark fra sidelinjen.
3. Dommeren udpeger det område hvor holdene og udskifterne skal stå under hele
kampen.
4. Undgå at give hånd, kram, high five eller anden form for kropskontakt, ej heller ved
scoringer.
5. Hvis der er en kamp i gang når man kommer til banen, skal man vente ude i et frit
område til den kamp er slut. Så man undgår at der er for mange samlet på et lille
område.

Holdkortet skal opbevares af begge holdledere efter hver kamp til sæsonen er slut. I
tilfælde af smitte skal man kunne fremvise holdkortet for at forfølge smittevejen.
Dommeren er Københavns Firma Sports kontakt der holder opsyn med at man overholder
fodbold reglerne samt de COVID-19 regler der er.
MVH. Allan KFS fodbold. http://www.allanfodbold.dk
Som medlem af Københavns Firma Sport kan i også deltage i de andre idrætsgrene KFS
tilbyder. Se mere på dette link: http://www.koebenhavnsfirmasport.dk
OBS: Alle deltagere rådes til at have sin fritidsulykkesforsikring i orden hvis uheldet skulle
være ude.

COVID-19 regler,
Idræt med kropskontakt er tilladt. Opfordringen er at minimere andelen af tid med
kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt.
Personer der har symptomer på COVID-19, skal blive hjemme. Ligeledes hvis man bor
sammen med en der har COVID-19 eller har været i kontakt med en som er testet positiv
for COVID-19.
Undgå at give hånd, kram, high five eller anden form for kropskontakt, ej heller ved
scoringer.
Sørg for at hver spiller har sin egen drikkedunk, og del ikke med andre.
Forsamlingsforbuddet lyder nu på maks. 50 personer. Derfor må der ikke være grupper
større end dette. Hvis der er flere grupper til stede på fodboldanlægget, skal man sikre, at
der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør en samlet gruppe.
Yderligere informationer kan læses på Kulturministeriets hjemmeside. Retningslinjer for
udeneørs idræts- og foreningsliv (kum.dk) https://www.sst.dk/da

