Gennemførelsesbestemmelser (foreløbig)
1. Grundsætninger
Medmindre disse bestemmelser indeholder nogle afvigelser, gælder FIFA's internationale
Beachsoccer-regler samt SHFV’s og DFB’s vedtægter og reglementer. De officielle SHFVdelstatsmestre (mænd/kvinder) vil blive fundet inden for rammerne af Flens-Beach-Trophy
2022 (mænd/kvinder). Turneringskampene i Flens-Beach-Trophy 2022 betragtes som
fritidskampe i henhold til SHFV's retningslinjer for fritidsfodbold. Der er ingen grundlæggende
kontrol af klubmedlemskaber, spillerettigheder og gæstespillerettigheder. Eventuelle
reklamationskrav bæres af klubberne. SHFV`s ansvar er udelukket.
De deltagende hold forpligter sig til at følge de anvisninger og specifikationer i
SHFV/DBU`s hygiejnekoncept, der gælder for det pågældende arrangement.
2. Modus Flens-Beach-Trophy 2022
Flens-Beach-Trophy består af to forskellige serier, nemlig "Mænd/Mixed"-Trophy og
Kvindernes Trophy.
Mænd/Mixed
”Mænd/Mixed”-Trophy afholdes i form af en turneringsserie med maks. otte en-dags
kvalifikationsturneringer. De deltagende hold sikrer sig retten til at deltage i finalturneringen
den 24.07.2022 (start om eftermiddagen) i Großenbrode ved at placere sig blandt de OTTE
bedste i den samlede stilling (point tildeles efter placeringen i kvalifikationsturneringer i
henhold til separat pointnøgle, se punkt 2.a).
Kvinder
Kvindernes Trophy vil også blive afholdt i form af en turneringsserie med maks. fire endags
kvalifikationsturneringer. De deltagende hold sikrer sig retten til at deltage i finalturneringen
den 24.07.2022 (start om formiddagen) i Großenbrode ved at placere sig blandt de SEKS
bedste i den samlede stilling (point tildeles efter placering i kvalifikationsturneringer i henhold
til separat pointnøgle, se 2.a).
2.a Pointnøgle (Mænd/Mixed & Kvinder)
De individuelle kvalifikationsturneringer vil blive vurderet efter følgende pointnøgle, og de
individuelle resultater vil blive taget i betragtning i den samlede rangliste, der er nævnt under
punkt 2:
Antal
hold
10
9
8
7
6

Pl. 1

Pl. 2

Pl. 3

Pl. 4

Pl. 5

Pl. 6

Pl. 7

Pl. 8

Pl. 9

Pl. 10

10
9
8
7
6

9
8
7
6
5

8
7
6
5
4

7
6
5
4
3

6
5
4
3
2

5
4
3
2
1

4
3
2
1
X

3
2
1
X
X

2
1
X
X
X

1
X
X
X
X

5
4

5
4

4
3

3
2

2
1

1
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Skulle hold aflyse med kort varsel efter turneringsplanen er blevet udarbejdet, men senest to
dage før den pågældende turneringsweekend, vil pointnøglen stadig blive anvendt i forhold til
det oprindelige deltagerfelt. Men hvis der imidlertid skulle blive tilmeldt flere hold i denne
periode, vil pointnøglen blive anvendt til evalueringen i henhold til det nye udvidede antal
deltagere.
3. Præmier / præmiepenge / deltager-t-shirts
De vindende hold i kvalifikationsturneringerne (mænd) og kvindeturneringerne modtager hver
en præmiepenge på 100,- €. Derudover vil alle hold modtage certifikater. Desuden vil der i
givet fald blive uddelt præmier uden kontanter til holdene.
Desuden vil de tre førsteplacerede i det samlede Mænd/Mixed-klassement modtage
følgende bonusser ved afslutningen af serien: 1. plads 200,- €, 2. plads 150,- € og 3. plads
100,- €.
I de endelige delstatsfinaler for Mænd/Mixed og Kvinder vil der blive uddelt følgende
ekstra præmiepenge: 1. plads 200,- €, 2. plads 150,- € og 3. plads 100,- €.
Alle hold vil også modtage FBT-t-shirts fra Adidas til deres spillere (maks. 10 stk. pr. hold)
som en gave for deres første turneringsdeltagelse.
4. Deltagelsesberettigelse
Klubhold, fritidshold og firmaidrætshold er berettiget til at deltage. I princippet er alle spillere
over 16 år spilleberettigt. Kun kvinder kan deltage i dameturneringerne. Hver spiller kan kun
spille for ét hold/en klub i den aktuelle beachsoccer-sæson. Hvis et hold i Flens-BeachTrophy derfor omfatter spillere, der tidligere har spillet for et andet hold i en
kvalifikationsturnering inden for samme serie, kan dette hold derfor ikke kvalificere sig til den
respektive finalturnering. Hvis hold fra den tyske Beachsoccer League spiller i
kvalifikationsturneringerne i Flens-Beach-Trophy, spiller disse hold uden for
pointklassementet (jf. 2a) og kan derfor ikke kvalificere sig til SHFV-finalturneringen.
5. Tilmelding og adgangsgebyr
For at være berettiget til at deltage i en eller flere turneringer skal den officielle SHFV online
tilmeldingsformular for Flens-Beach-Trophy udfyldes. Den foreløbige tilmeldingsfrist er
senest tre dage før den respektive kvalifikationsturnering.
For deltagelse i de individuelle turneringer skal der betales tilmeldingsgebyrer pr. hold, som
er opdelt som følger:
1. Første deltagelse: 79,- € (inkl. deltager-t-shirts)
2. Fra anden deltagelse: 59,- €
Tilmeldingsgebyrerne skal betales inden 14 dage efter fakturering fra SHFV til den konto, der
er angivet i fakturaen. Efter modtagelse af tilmeldingsformularen er deltagelsen bindende

(der er en betalingsforpligtelse og ingen tilbagebetaling i tilfælde af senere aflysning fra
holdets side). Hvis mindre end fire hold tilmelder sig til en turnering inden sidste frist, vil
turneringen blive aflyst, og de hold, der allerede er tilmeldt, vil få refunderet deres respektive
tilmeldingsgebyr. Der kan højst deltage 10 hold pr. kvalifikationsturnering.
Deltagelse kræver en erklæring om samtykke til opbevaring af personoplysninger i
overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne for Flens-Beach-Trophy 2022 (kan ses på:
https://www.shfv-kiel.de/datenschutz-shfv-beachsoccer-serien).
6. Antal spillere
Et hold består af højst 10 spillere, inklusive målmænd, hvoraf fem (inklusive målmænd) må
være på banen. Holdtruppen skal meddeles til turneringsledelsen på en spilleliste, i givet fald
med alle spillernes kontaktoplysninger. Når turneringsledelsen anmoder om det, skal
spillerne på et deltagende hold identificere sig over for turneringsledelsen (ved hjælp af et
fotodokument).
7. Turneringsmodus
Den respektive turneringsmodus afhænger af antallet af tilmeldte hold. Kampplanen vil blive
udarbejdet efter modtagelse af tilmeldingerne og udleveret til holdene inden turneringens
start. Vinderen af en gruppekamp får tre point, og ved uafgjort får begge hold et point hver.
Hvis to eller flere hold har det samme antal point efter gruppekampene, a) afgør
målforskellen placeringen. Hvis dette også er lige, er det b) de flest scorede mål, der afgør
det. Hvis der stadig er uafgjort, tæller c) det resultat, der er opnået ved den direkte
sammenligning. Hvis det stadig er nødvendigt, afgøres kampen ved d) en
straffesparkskonkurrence.
8. Spilletid
Kampens varighed er grundlæggende 2 x 8-10 minutter (ingen nettospiltid). Det er
udelukkende dommerne, der bestemmer, om tiden skal stoppes. Hver kamp starter med kickoff fra det hold, der er nævnt først i kampplanen. Hvis kampene i den sidste runde ender
uafgjort, afgøres det ved straffesparkskonkurrence (se punkt 9). Turneringsledelsen
forbeholder sig ret til at ændre varigheden af kampene.
9. Kampafgørelse ved straffesparkskonkurrence
Dommeren bestemmer, på hvilket mål straffesparkene skal tages. Dommeren kaster en mønt
for at bestemme rækkefølgen af skytterne. Den holdkaptajn, der vinder møntkastningen, kan
bestemme, om hans hold skal tage den første straf eller modstanderholdet. Dommeren,
anden dommer og tidtageren/den tredje dommer skal føre en protokol over de udførte
straffespark.
Holdene skal tage tre spark på mål hver skiftevis. Alle spillere og udskiftere, herunder
målmændene, må tage de ni meter spark. Hvis begge hold har scoret det samme antal mål
efter at have taget tre målspark hver, fortsætter målsparkene i samme rækkefølge, indtil et af
holdene har scoret et mål mere med det samme antal målspark. En spiller må dog ikke
deltage en anden gang, før alle berettigede spillere har taget deres straffespark.

10. Advarsel og udvisning
Dommeren kan give en spiller en advarsel, straffe ham med et gult kort og, hvis han bliver
straffet, udvise ham med endnu et gult kort (gult/rødt kort) eller, i tilfælde af alvorlige
overtrædelser, udvise ham permanent (rødt kort). Efter at der er gået to strafminutter fra
tidspunktet for en udvisning, kan en spiller erstatte den udviste spiller. I tilfælde af et rødt kort
trækkes spilleren ud af turneringen, og der foretages en indberetning til den kompetente
juridiske myndighed (i tilfælde af klubspillere, som efterfølgende er blevet erklæret
spilleberettiget).
11. Turneringsledelse
Turneringsledelsen består af mindst én person (repræsentant for SHFV) og er ansvarlig for
de endelige beslutninger i sager, der ikke er omhandlet i reglerne. Turneringsledelsens
instruktioner er bindende for alle deltagere. Turneringsledelsens beslutninger er
uomtvistelige.
12. Dommere
Hver kamp skal ledes af to dommere.
13. Holdenes udstyr
Hvert hold skal have et sæt nummererede trøjer eller t-shirts. I tilfælde af identisk spillertøj
skal det hold, der er nævnt først i kampplanen, iføre sig en farverig trøje.
14. Spillernes udstyr
En spiller må ikke bære nogen form for beklædning eller udstyr, der er farligt for ham eller en
anden spiller (herunder enhver form for smykker). En spillers obligatoriske basisudstyr består
af en trøje eller t-shirt (nummereret) og shorts. Målmanden må bære lange bukser. Fodtøj er
ikke tilladt. Beskyttelsesbriller af plast og elastiske ankelpuder uden fast støtte eller
fodbandager er dog tilladt.
15. Spilleplads
Kampene skal spilles på en sandbane med dimensioner og afgrænsning i overensstemmelse
med FIFA‘s regler.
16. Udskiftninger
Der kan kun foretages udskiftning i egen udvekslingszone, når kampen er i gang eller
afbrudt. En genudskiftning er mulig.
17. Målmandsspil
Reglerne følger snarest.
18. Hurtigt spil
Reglerne følger snarest.
19. Direkte frispark
Reglerne følger snarest.

20. Placering af frispark
Reglerne følger snarest.
Kiel, 19.04.2022
Slesvig-Holstens Fodboldforbund e.V.

