Særregel vedr. U-21 og U-18 spillere
Fortolkning til særreglerne vedr. U-spillere.
Ligareglement kapitel 1 samt Turneringsreglement for øvrige
rækker § 6.
Kriterier
I sæson 2018-2019 skal en U-21 spiller være født i perioden 01.01.1997 – 31.12.1999.
En U-18 spiller skal være født i perioden 01.01.2000 - 31.12.2001.

U-21

U-18

Liga og 1. div. (1. hold - senior)
2. eller 3. div. (2. hold - senior)
U-18 Liga eller 1. div.
2. eller 3. div (1. hold - senior)
U-18 Liga eller 1. div.

Liga og 1.division
Markering på den elektroniske kamprapport
Man skal huske at markere U-spillere på den ”elektroniske kamprapport” senest efter
kampen og inden alle parternes godkendelse heraf.
Dette gøres ved at markere de/den pågældende spiller til venstre ud for spillernummer.
Systemet henter selv årstallet frem, hvis spillernes personstamkort ellers er korrekt udfyldt
i HåndOffice. Hvis markeringen er gjort korrekt, er spillerne ”grønne” på kamprapporten i
Digimatch og på den efterfølgende godkendte pdf-version af kamprapport, står U-spillerne
angivet med årstal.
Man kan markere før kampen, eller vente til bagefter, men så skal det senest ske inden
rapporten bliver godkendt af alle parter. Efter godkendelse af alle parter, kan der ikke
længere U-markeres.
Anvendelse på to hold
En U-21 spiller som skal spille eller har spillet på et seniorhold i Liga eller 1.division, kan
samme dag/spillerunde deltage på foreningens 2. hold i 2.division eller 3.division uden
oversidning.
Nedrykning til egen aldersgruppe
En U-18 spiller som skal spille eller har spillet på et Liga eller 1.divisionshold, kan samme
dag/spillerunde deltage i egen aldersgruppe som U-18 spiller, gælder dog kun i U-18
1.division/U-18 Liga.

Øvrige rækker – 2. og 3.division
Foreninger med førstehold i 2. division eller 3. division, kan samme dag eller spillerunde
benytte U-18 spillere på U-18 1.divisionshold/U-18 Ligahold uden oversidning.
Bemærk, at reglen vedrørende U-18 spillere kun kan benyttes på det højest rangerende
U-18 hold i de situationer, hvor en forening efter niveaudeling har hold både i U-18 Liga
og U-18 1.division.

Generelt
Reglen kan kun benyttes i forhold til den ordinære turnering – ikke i
pokalturneringen
Ved anvendelse af U-særreglerne er kamprækkefølgen underordnet.
Antal spillere
Uanset konstellation af U-spillere, må et hold maximalt benytte og markere to U-spillere i
en kamp, uanset hvor mange spillere man i øvrigt stiller med i den pågældende
turneringsrække og aldersgruppe.
Vedrørende 1. spillerunde
Det er kun U-spillere, som må deltage i første turneringskamp på 2 forskellige hold.
Kravet er, at de markeres begge steder på den elektroniske kamprapport og på det
elektroniske holdkort.
Bemærk, at kampe i niveaustævner/kvalifikationsturneringen ikke er almindelige
turneringskampe og derfor gælder U-reglerne ikke.
Ved ombrydning gælder, at man skal være markeret som U-18 spiller i sidste
turneringskamp på seniorholdet i de nævnte rækker for at måtte deltage som U-18 spiller i
1. spillerunde efter ombrydningen på foreningens U-18 Liga/U-18 1.divisions hold.
Samme spillerunde
Samme spillerunde skal forstås således, at markeringen gælder indtil næste spillerunde
for det højest rangerende seniorhold afvikles.
2/3-reglen
Hvis en spiller har deltaget som U-spiller på et hold i enten Liga, 1.division, 2. eller 3.
division, tæller disse kampe på det højst rangerende hold ikke med i 2/3-reglen. Derimod
tæller alle andre kampe, hvor spillerne har været benyttet på almindelig vis.
Eksempel: En spiller har deltaget i samtlige kampe på Ligaholdet, men i 9 af kampene,
har spilleren været anvendt som U-spiller. De 9 kampe tæller derfor ikke med i
optællingen af 2/3-reglen.
En spiller som har deltaget i alle kampe som almindelig spiller og derved er låst af 2/3reglen, kan ikke efterfølgende anvendes som U-spiller, selvom spillerens alder ligger
indenfor kategorien.

Hvis turneringen er færdigspillet for Liga eller 1.division og foreningernes lavere
rangerende seniorhold i divisionerne ikke er færdigspillet, så er det kun de to U-spillere
som har været benyttet i den sidste kamp på Liga eller 1.divisionsholdet, som kan deltage
på det lavere rangerende divisionshold uden oversidning. Øvrige U-spillere, som ikke har
været markeret som U-spiller i den sidste seniorturneringskamp, skal spilles fri iht. de
almindelige bestemmelser om oversidning.
Øvrigt
En U-spiller, der sidst har spillet på et Liga eller 1.divisionshold iht. særreglen, må samme
dag/ spillerunde deltage på foreningens lavere rangerende divisionshold. Herefter vil det
være deltagelsen på det lavere rangerende hold som er styrende for hvilket hold spilleren
er spilleberettiget på. Således kan denne spiller fortsætte med at spille på det lavere
rangerende divisionshold.
Nyttige informationer
Hvornår skal man ”strege” en spiller
En markeret U-spiller er ikke omfattet af de almindelige op/nedrykningsregler mellem 2
forskellige hold. Man behøver derfor ikke at strege en U-spiller selvom denne ikke har
været i aktion. Spilleren er ikke bundet af kampen pga. deltagelse iht. særreglen.
Det er nødvendigt at ”strege” en U-spiller som ikke har været på banen, hvis denne skal
rykke ned og spille på foreningens direkte lavere rangerende hold under divisionerne.
Kun deltagelse på 2 hold
Man kan ikke bruge U- særreglen ved deltagelse på mere end 2 hold samme
dag/spillerunde. Det er enten konstellationen Liga/1.division og 2.-3.division,
Liga/1.division og U-18 Liga/U-18 1.division eller som U-18 spiller på et førstehold i 2.3.division og U-18 Liga/U-18 1.division.
Markering på holdkort 2. og 3.division og U-18
Man skal huske at markere U-spillere på det elektroniske holdkort senest efter kampen og
inden dommernes godkendelse af denne.
Dette gøres ved at angive U ud for de pågældende spillere.
For U-18 spillere skal man yderligere markere med et flueben i U-feltet, da man ellers ikke
kan se forskel på hvilke spillere som anvendes iht. særreglen.
Ansvar
Det er alene foreningens ansvar at sikre, at de spillere som benyttes, opfylder kriterierne
og at de markeres korrekt.
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