Regler for udendørs fodbold i Vendelboerne.
Spilleregler.
Med mindre andet er nævnt, spilles alle turneringer i Vendelboerne, efter J B U spilleregler.
Old Boys. Alle der spiller Old Boys, fodbold skal være fyldt 30 år på kampdagen.
Er man mellem 30 år og 35 år, må man ikke spille højere end serie 4 fodbold
Spillere over 35 år, er der ingen begrænsninger for serie fodbold.
Spilletider for en Old Boys kamp er 2 x 35 minutter. 1 hold kan bestå af 15 spillere. Kampdag er. Mandag
Grand Old Boys. Alle der spille Grand Old Boys, skal være fyldt 40 år på kampdagen. Men et hold må gerne have 2
spillere på 38 år med. De skal naturligvis være fyldt de 38 år på kampdagen
Spilletider for Grand Old Boys er 2 x 30 minutter. 1 hold kan bestå af 15 spillere. Kampdag er. Onsdag
Veteran Old Boys. Alle der spiller Veteran Old Boys, skal være fyldt 45 år på kampdagen. Der er ingen
begrænsninger for at spille seriefodbold.
Turneringen er for 7 mands hold.
Spilletiden for Veteran Old Boys er 2 x 30 minutter. 1 hold kan bestå af 11 spillere. Kampdag er. Mandag
Super Veteran Old Boys. Aller der spille super Veteran Old Boys, skal være fyldt mindst 55 år på kampdagen. Der er
ingen begrænsninger for at spille serie fodbold på højere plan. Kommer et hold bagud med 3 mål, må der indsættes en
ekstra spiller på banen, til man kun er bagud med 2 mål.
Super Veteran er for 5 mands hold. 1 hold kan bestå af 8 spillere.
Kampdag Onsdag
Spilletid for Super Veteran er 2 x 30 minutter.
I tilfælde af ens farver trøjer, er det udeholdet der skal skifte
Udvisning. Spillere der får det gule kort, står til en udvisning på 10. minutter. 2 gule kort i samme kamp, udløser
samtidig 1 rødt kort, som giver 2 spilledages karantæne. Udvisningen på de 10. minutter gælder dog kun Old Boys og
Grand Old Boys. I Veteran turneringen er udvisningen kun på 5. minutter, her gælder dog de samme regler med 2 gule,
og 1 rødt kort.
I Super Veteran Turneringen bruges der ikke gule og røde kort. Men utilbørlig og usportslig optræden på banen,
medfører straks 5 minutter udvisning. Gentagelse af udvisning, i samme kamp, medføre udvisning resten af kampen.
Aalborg dommerklub indberetter til Knud
Udeblivelse eller afbud. Udebliver et hold, fra en kamp, skal klubben betale en bøde på 100,00. til Vendelboerne.
Og såfremt kampens dommer forlanger sit honorar, skal det udeblivende hold ligeledes betale denne regning.
Betales bøden til Vendelboerne ikke til den fastsatte tid, pålægges der et gebyr på 25.00 kr. for hver påbegyndt ny
spillerunde. Ved afbud senere end 2 døgn før en kamp, har man tabt kampen
Alle udsatte kampe fra forårs turneringen skal være spillet inden efterårs turneringen går i gang.
Kampens dommere. Aalborg Dommerklub sørger for, at der kommer en dommer til alle Vendelboernes kampe, på
basis af turneringsplanerne fra Vendelboerne. Hjemmeklubben skal betale kampens dommer. Det opkræves automatisk
af D. B. U. Jylland. Det gælder dog ikke i Super Veteran Old Boys. Der bruges en lokal dommer
Hjemmeholdes pligter. Hjemmeholdet skal altid mail resultatet af kampen ind til Knud senest kl. 12.00 dagen efter
kampen er spillet. Undlades dette, udløser det en bøde på100.00. kr. til Vendelboerne. Som klubben skal betale til den
fastsatte tid. Hvis ikke der betales til tiden, pålægges der et gebyr på 25.00. kr. for hver påbegyndt ny spillerunde.
Det er en betingelse, for videre deltagelse i Vendelboerne turneringer, udendørs såvel indendørs, at alle bøder er betalt.
Hjemmeholdet skal medbringe en øl til udeholdet og kampens dommer.
Tilmelding. Tilmelding af hold til Vendelboernes udendørs turnering, skal ske på årsmøde i februar måned, og er
bindende. Kontingentet er på tiden 400,00. kr. pr hold, som skal betales ved tilmeldingen ved årsmødet.
Pokaler. Der spilles i, hver af Vendelboerne turnering. Udendørs såvel indendørs turneringer om en pokal.
Pokalen kan vindes til ejendom, hvis der er en klub, der vinder turneringen 3 år i træk, eller 5 gange i alt.

