Street Fodbold regler Cruyff Foundation
Til hver Cruyff stævne er der nogle simple regler om hvordan man skal spille Fodbold. Disse
regler er de regler Johan Cruyff har valgt til street fodbold.
1. Antal spillere
Hvert hold består af 6 drenge eller 6 piger, inkl. flyvende målmand og 2 udskiftere.
2. Flyvende målmand
Den flyvende målmand er som en almindelige spiller. Hvis han går ud af målet må han
ikke bruge hænderne. Målmanden skal kaste bolden ud, der må ikke fortages udspark.
Målmanden må ikke tage tilbage aflevering op med hænderne.

3. Kamp længde
Kampene varer mellem 7-15 min.
4. Point givelse
Vinder
3 point
Uafgjort
1 point
Tabt
0 point

Hvis hold ender op med lige mange point, vil vinderen blive fundet efter nedenstående regler
1. Mængden af mål
2. Kamp resultat
3. Sten saks papir / plat eller krone
Hvis et hold ikke dukker op:
Tabes kampen med 0-5
Semi finaler /finaler
Hvis kampen ender uafgjort, skal man ud i straffespark. Hver hold har 3 skud, distancen
til målet er 9 store skridt. Hvis stadigvæk uafgjort eller 3 skud, vil hvert hold skulle skud
en efter en.
5. Hvis bolden ryger ud af spil
Hegnet på banen er en del af kampen. Rammer bolden hegnet er den ikke ude og
kampen forsætter. Hvis bolden skydes ud over hegnet, stopper kampen og den vil
forsætte med et indspark, fra det modsatte hold. Der kan ikke scores direkte på et
indspark.

6. Mål
Der er mål når bolden er bag mållinjen. Efter hvert mål gives bolden op fra midten af
banen.
7. Frispark
Der kan ikke blive scoret direkte på frispark, kun hvis det er et straffespark. Et frispark
skal tages mindst 9 skridt fra målet.
8. Straffespark
Et frispark 4 meter fra målet bliver dømt som straffespark. Et straffespark bliver taget 9
meter fra målet. Hvis en spiller brænder et straffespark giver målmanden bolden op. Der
må ikke scores på returbolden.
9. Kampstart
Det hold der står først I programmet starter med at give bolden op
10. Fair Play
Vi spiller med fairplay regler. Så vi giver hånd både før og efter kampen;
Tilråb til dommeren fra spillere eller tilskuere er ikke tilladt
Glidende tacklinger er ikke tilladt
Hvis et hold påvirker kampen på en dårlig måde, vil det blive dømt af dommeren
Det tages som en selvfølge at man følger de 14 regler Johan Cruyff har givet.
Der vil også blive kigget på
Acceptere om man vinder eller taber
Opførsel uden for banen
Positiv opbakning fra hold og fans osv.
11. Dommere
Dommerens beslutning er ikke til diskussion
12. Glidende tacklinger
Glidende tacklinger er ikke tilladt. Sker det vil der blive frispark til modstanderen
13. Sko
Alle typer sko er tilladt, så længe de overholder sikkerheds standarten givet af
organisationen
14. Organisationen
Hvis reglerne ikke er tilstrækkelige for situationen er det organisation der har det sidste ord.

