Sammenslutningen Af Old-Boys kredse i Vendsyssel
Love og regler for V M

Vendsyssel Mesterskabet (V M) er en sammenslutning, bestående af old boys, grand og veteran old boys kredse i
Vendsyssel. Stemmeberettige ved V M årsmøde er: 1 repræsentant fra, hver kategori fra hver kreds i V M
sammenhæng. Det er bestyrelsens opgave, at arrangerer V M hvert år.
Old Boys: V M mesteren er ikke selvskreven. Men den kreds som vinder årets V M får de 3 bedste placeret hold
med til V. M. Vendelboerne får 3 hold med (det kan blive til 4 hold) da de har fleste hold med i Old boys
turneringen. De 2 andre kredse får hver 2 hold med. Der er ingen oversidder i Old Boys turneringen. Alle der
spiller Old Boys fodbold, skal være fyldt 30 år på kampdagen. Er man mellem 30 0g 35 år, må man ikke spille
højere end serie 4 fodbold. Spillere over 35 år, er der ingen begrænsninger for serie fodbold. Alle kampe IV M Old
boys er spilletiden 2 x 35 minutter. Et hold kan bestå af 15 spillere.
Grand Old Boys: I Grand Old Boys er V M mesteren ikke selvskreven, men den kreds, som vinder årets V M får de
3 bedste placeret hold med til V M. Østvendsyssel får 3 hold med til V M ( det kan blive 4 hold ) da de har flest
hold med grand turneringen. Den sidste kreds får så 2 hold med. Der er ingen oversidder i Grand Old Boys
turneringen.
Alle der spiller Grand Old Boys, skal være fyldt 40 år på kampdagen. Men et hold må gerne bruge 2 mand der er
38 år De skal naturligvis være fyldt 38 år på kampdagen. Der er ingen begrænsninger for seriefodbold.
Alle kampe i V M Grand Old Boys, er spilletiden 2 x 30 minutter. Et hold kan bestå af 15 mand.
Veteran Old Boys: De 2 kredse får, hver de 3 bedste placeret hold med til årets V M turnering.
Nummer 1 fra, hver kreds er oversidder i første runde. Og går først ind i semifinalerne. Nummer 2 og 3 fra hver
kreds mødes modsat af kredsene, og spiller så om de 2 sidste pladser til åres semifinaler.
Alle Veteran Old Boys skal være fyldt 45 år på kampdagen. Her er der ingen begrænsninger for seriefodbold.
Veteran turneringer er for 7 mands fodbold. Et hold kan bestå af 11 mand
Spilletid for Veteran Old Boys i V M kampe er 2 x 30 minutter.
Hvor ikke andet er nævnt, spillers der efter J B Us regler.
I tilfælde af ens trøjer, er det udeholdet der skal skifte trøjer. Hjemmeholdet bestiller og betaler kampens
dommer.
I finalerne er det kredsen der bestiller og betaler kampen dommer.
Begge hold skal mail kampens resultat ind på kampdagen.
Alle hold skal udfylde holdkort, og mail det til turneringslederen som er Knud M Nielsen loknielsen@5gmail.com
Alle holdkort skal være turneringslederen i hænde senest kl. 12.00 dagen efter kampen er spillet.
Overholdes denne tidsfrist ikke, udløser det en bøde på 100,00 kr. som skal være betalt til det fastsatte tidspunkt.
Holdkortet skal være udfyldt med navn, fødselsdato, fødselsår, samt kampens resultat, med underskrift fra
holdlederen. Er disse ting ikke i orden, får holdet også en bøde på 100,00 kr. som også skal være betalt til den
fastsatte tid. Hold der ikke betaler, kan naturligvis ikke deltage videre i turneringen før bøden er betalt.
Bruger man en ulovlig spiller, udløser det en bøde på 500,00 kr. Og man taber kampen.
Ved protester, skal denne indgives skriftligt, straks efter kampen, og sendes til turneringsleders på mail
Protesten kan varskoers pr, telefon.
Ens for alle kampe er, hvis man står lige efter den ordinære kamp, spilles der 2 x 10 minutter. Er man stadig lige,
skydes der først 5 straffespark. Derefter skydes der indtil et af holdene ikke laver mål på et spark.
Hold der udebliver, eller melder afbud til en kamp i V M sammenhæng, bliver udelukket i et år, og får i tilgift en
bøde på 500,00 kr. Hvis en klub, har mere end 1 hold i samme kategori, udelukkes alle hold i denne kategori.
Der spilles i hver af V M turneringer om en pokal, der kan vindes til ejendom, hvis en klub vinden turneringen 3 år i
træk, eller 5 gange i alt. Vinderen skal altid betale indgraveringen i den vundne pokal.

