
DBU regelsæt for kampafvikling
OBS

Hvis dit hold ikke overholder understående retningslinier sker følgende:

Holdet bliver taberdømt.

Østerbro If får en bøde for ikke at overholde DBU´s regelsæt. 

Holdkort og resultatindberetning.
Du skal bruge DBU App, KampKlar til at udfylde holdkort og registrere kampens resultat.

Holdkort:
Inden officiel kampstart skal holdkortet være udfyldt.
Hvis holdkortet ikke er udfyldt inden kampstart, er holdet taberdømt 0–3
Ved tekniske problemer med at udfylde holdkort, skal man kontakte DBU København – senest førstkommende hverdag

Resultatindberetning:
Hjemmeholdet skal indberette kampens resultat på kampdagen.

Kampflytning:
Dommerløse kampe – 7M hold: (Hjemmeholdet har pligt til selv at sætte dommer til kampen)
For kampe, hvor DBU København har meddelt ikke at påsætte dommere - ”døm-selv-kampe” - sker flytning af kampe ved 
fremsendelse af anmodning/accept over KlubOffice mellem de involverede klubber. 
• Første skridt er, at du kontakter modstanderklubben og bliver enige om en dato.
• Herefter henvender du dig skriftligt til Charlotte på kontoret. Så vil hun lave en flytteanmeldelse af kampen i KlubOffice.
Kan der ikke opnås enighed mellem de to hold fastsætter DBU København spilletidspunkt og –sted. Bemærk, at fristen for 
at flytte ”døm-selv-kampe er min. 1 dag før ny såvel som oprindelig spilledato.

Dommerpåsatte kampe – 11M hold: (Dvs. at DBU København sætte dommer til kampen)
Flytning af dommerpåsatte kampe kræver DBU Københavns accept og er evt. ledsaget af et gebyr. 

 • Første skridt er, at du kontakter modstanderklubben og bliver enige om en dato.
 • Herefter henvender du dig til Charlotte på kontoret og beder hende anmode DBU om kampflytning i KlubOffice.
Anmodningen fremsendes over KlubOffice, og flytning har først virkning, når accept fremgår i KlubOffice eller på anden vis 
tilgår klubberne.
Bemærk, at fristen for at flytte dommerpåsatte kampe er min. 5 dage før ny såvel som oprindelig spilledato.
DBU København forbeholder sig ret til at taberdømme et hold, såfremt modstanderholdet over for DBU København kan 
dokumentere, at der ikke er reageret på flere end to anmodninger om kampflytningen fremsat rettidigt over KlubOffice.

OBS. Ved udekampe er det altid modstander der står for kampflytning.

Afbud til kamp:
Afbud skal meddeles såvel modstander som DBU København senest 2 hverdage før kampdagen og klubben opkræves et 
afbudsgebyr. Afbud efter denne frist pålægges et større afbudsgebyr svarende til det gebyr, der opkræves ved udeblivelse.

Udeblivelser til og udvandring fra kamp:
Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid. Når modstander er mødt 
frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og 
DBU København kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU København træffer en afgørelse, 
der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

Evt. uafklarende spørgsmål rettes til Charlotte på kontoret.  •   Mail: osterbro@osterbro-if.dk   •   Tlf. 3526 1520
Se kontorets åbningstid på Østerbro IF hjemmeside: www.osterbro-if.dk
Østerbro IF – april 2018      

Bødesatser
Benyttelse af ikke spilleberrettiget spiller. Pr. spiller   500,00 kr.
Urigtig eller ingen opgivelse af navn eller på holdkort. Pr. spiller  500,00 kr.
Manglende holdkort - Taberdømmes + bøde    200,00 kr.
Flytning af kampe med påsat DBU København dommer 
uden meddelelse til administrationen     500,00 kr.

Udtrækning af hold, bøde af samme størrelse som indskuddene 
Udeblivelse fra kamp med afbud jf. § 30.1    200,00 kr.
Udeblivelse fra kamp uden afbud jf. § 30.1                      1.000,00 kr.
Ikke rettidig ”TAST SELV”. Bøde pr. kamp    100,00 kr.

Hvis en klub forlader banen før tid, eller er årsag til at kampen afbrydes, 
dømmes klubben som taber af kampen og idømmes bøde på minimum     1.500,00 kr.              

Manglende besvarelse af unionens skriftlige forespørgsler inden for den 
fastsatte tidsfrist.       300,00 kr.
Bøden fordobles ved hver efterfølgende rykker.    500,00 kr.


