Måløv Idrætspark
Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv

Velkommen
Det er med rigtig stor glæde, at Måløv Boldklub kan byde velkommen til Måløv
Cup 2017. Turneringen har været en fast sommertradition lige siden Bent Larsen
startede den i 1982 – ganske imponerende!
Turneringen afvikles som altid ugen inden DBU Sjællands turneringer sparkes i
gang, så der er god mulighed for at banke det sidste sommerrust af benene, og
få styr på de sidste detaljer for holdene.
Som noget nyt i år vil der blive spillet kampe tirsdag, torsdag og lørdag. Dette erlidt anderledes end vi tidligere har gjort, men man skal jo forny sig, ikk ☺
Fornyelse er der også, da vi for første gang nogensiden kører en turnering for
Kvindesenior. Kvindesenior spiller også tirsdag, torsdag og lørdag.
Velkommen til Frederikssund IKs, Bella1973s og BSFs kvinder – vi er rigtig glade
for at I vil spille med.
Det er næsten blevet en tradition med debutanter i turneringen, og i år er ingen
undtagelse. En særlig velkomst skal derfor lyde til Ballerup Boldklub der debuterer i Måløv Cup sammenhæng. Mange af spillerne har dog tidligere spillet Måløv
Cup for Ballerup IF, så helt ubekendte er de ikke.
Også velkommen til øvrige spillere, trænere og tilskuere – vi håber på en god turnering med godt vejr og god underholdning.
En særlig velkomst skal der også lyde til dommerne – pas godt på dem, de er her
for jeres skyld!
Endnu engang vil jeg ønske alle et godt, underholdende og fair spillet MÅLØV
CUP
Med Sportslig hilsen
Brian Rasmussen
Formand, Måløv Boldklub
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Reglement og præmier Herresenior
MÅLØV CUP afvikles efter DBU Sjællands turneringsreglement
- dog skal følgende afvigelser fremhæves:
-Der spilles 2 x 35 minutter i kampene lørdag.
-Der spilles ikke med 10 min. udvisninger ved gule kort, spilleren bliver altså på
banen.
- Der må ikke indsættes en ny spiller ved udvisning (rødt kort)
-I hver kamp må der benyttes 16 spillere, som må benyttes med flyvende udskiftning.
-Førstnævnte hold i hver kamp sørger for kampbolde af god kvalitet. (denne regel har vi indført, da vi oplevede et uhensigtsmæssigt stort svind i bolde)
Ved pointlighed i puljerne afgøres placeringen efter:
1) Indbyrdes kamp
2) Bedste målforskel
3) Flest scorede mål
4) Lodtrækning
-Hvis placeringskampene ender uafgjort, afgøres disse ved straffesparkskonkurrence efter DBU’s regler. Der spilles altså ikke med forlænget spilletid.
Præmiepenge:
1. plads 4000,- kr.
2. plads 2000,- kr.
3. plads 1500,- kr.
4. plads 1000,- kr.
5. plads 800,- kr.
6. plads 600,- kr.
7. plads 400,- kr.
8. plads 200,- kr.
NB! Præmiepenge udbetales først når ens omklædningsrum er rengjort!
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Pulje 1 Herresenior

Måløv Boldklub
Den netop afsluttede sæson skal i glemmebogen, og ærmerne skal smøges op til de kommende udfordringer i
serie 2.
Sidste års Måløv Cup placering: 6. plads
BSF
Holdet var i Måløvs serie 2 pulje, men endte
desværre på en nedrykningsgivende 8.plads.
Sidste års Måløv Cup placering: 3. plads

B.1973 Herlev
Holdet endte på en midterplads i serie 3. Mon
ikke vi også ser et par spillere fra deres serie 1
hold i løbet af Måløv Cup.
Sidste års Måløv Cup placering: 4. plads

Hareskov IF
Rykkede flot op i serie 3 med den tidligere Måløv spiller/træner Anders Helmer ved roret.
Sidste års Måløv Cup placering: deltog ikke
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Pulje 2 Herresenior

LSF
Efter flere års fravær er LSF trilbage i Måløv
Cup. De vader i succes på ”den forkerte side af
Frederiksdsundsvej”, og må nok udråbes til forhåndsfavoritter til Måløv Cup trofæet.
Sidste års Måløv Cup placering: deltog ikke
Grantoftens IF
Har overtaget serie 2 pladsen efter at Lundegården og Grantoften er gået hver til sit.
Sidste års Måløv Cup placering: deltog ikke
Ballerup Boldklub
Debutant i Måløv Cup sammenhæng.
Klubben er fløjet op gennem rækkerne, og er efter sommerferien at finde i serie 3.
Sidste års Måløv Cup placering: deltog ikke
Lundtofte Boldklub
Sidste års vindere har virkeig vind i sejlene i deres seniorafdeling. Førsteholdet rykkede op i
Sjællandsserien, og andetholdet var snublende
når en oprykning til serie 2.
Sidste års Måløv Cup placering: 1. plads
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Program Herresenior

TIRSDAG DEN 8. AUGUST 2017
Spilletid – 2x45 min.
TID BANE PULJE HJEMMEHOLD
18.00
1
1
B.1973 Herlev
18.00
3
3
LSF
19.45
1
1
BSF
19.45
3
3
Ballerup Boldklub

Vs.
Vs.
Vs.
Vs.

UDEHOLD
RES
Måløv Boldklub
Grantoftens IF
Hareskov IF
Lundtofte Boldklub

TORSDAG DEN 10. AUGUST 2017
Spilletid – 2x45 min.
TID BANE PULJE HJEMMEHOLD
Vs.
18.00
1
2
Grantoftens IF
Vs.
18.00
3
1
Måløv Boldklub
Vs.
19.45
1
2
Lundtofte Boldklub
Vs.
19.45
3
1
Hareskov IF
Vs.

UDEHOLD
Ballerup Boldklub
BSF
LSF
B.1973 Herlev

RES
-

LØRDAG DEN 12. AUGUST 2017
Spilletid – 2x35 min.
TID BANE PULJE HJEMMEHOLD
Vs.
10.00
1
1
Måløv Boldklub
Vs.
10.00
3
1
B.1973 Herlev
Vs.
11.30
1
2
Grantoftens IF
Vs.
11.30
3
2
LSF
Vs.
14.00
3
7.-8.pl. Nr 4. Pulje 1
Vs.
14.00
1
5.-6.pl. Nr 3. Pulje 1
Vs.
15.30
1
3.-4.pl. Nr 2. Pulje 1
Vs.
17.00
1
Finale Nr 1. Pulje 1
Vs.

UDEHOLD
Hareskov IF
BSF
Lundtofte Boldklub
Ballerup Boldklub
Nr. 4 pulje 2
Nr. 3 pulje 2
Nr. 2 pulje 2
Nr. 1 pulje 2

RES
-
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De sidste 10 års vindere

2016: Lundtofte Boldklub
2015: Måløv Boldklub
2014: B.1973 Herlev
2013: BSF
2012: BSF
2011: ØB 90
2010: Brede IF
2009: Farum BK
2008: Skovlunde IF
2007: B.1973 Herlev
2006: Skovlunde IF
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Reglement Kvindesenior

MÅLØV CUP afvikles efter DBU Sjællands turneringsreglement
- dog skal følgende afvigelser fremhæves:
-Der spilles ikke med 5 min. udvisninger ved gule kort, spilleren bliver altså på
banen.
- Der må ikke indsættes en ny spiller ved udvisning (rødt kort)
-I hver kamp må der benyttes 13 spillere, som må benyttes med flyvende udskiftning.
-Førstnævnte hold i hver kamp sørger for kampbolde af god kvalitet. (denne regel har vi indført, da vi oplevede et uhensigtsmæssigt stort svind i bolde)
Ved pointlighed i puljen afgøres placeringen efter:
1) Indbyrdes kamp
2) Bedste målforskel
3) Flest scorede mål
4) Straffesparkskonkurrence
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Deltagere Kvindesenior

Måløv Boldklub
Efter en lidt hård tilvænningsperiode i
Mesterrækken har holdet efterhånden
fundet sine ben, og sluttede på en midterplacering i foråret.
BSF
Har to hold med i Række 1, og begge
hold spiller med i den sjove ende.

Bella1973
Et holdsamarbejde mellem FC Bella og
B.1973 Herlev. Holdet vandt række 1 i
foråret, og er derfor at finde i Mesterrækken i efteråret.
Frederikssund IK
Holdet gik ubesejret igennem foråret, så
de er at finde i Mesterrækken efter sommerferien
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Program Kvindesenior

TIRSDAG DEN 8. AUGUST 2017
Spilletid – 2x30 min.
TID BANE PULJE HJEMMEHOLD
Vs. UDEHOLD
18.30
2
KS
Måløv Boldklub
Vs. BSF
18.30
2
KS
Bella1973
Vs. Frederikssund IK

RES
-

TORSDAG DEN 10. AUGUST 2017
Spilletid – 2x30 min.
TID BANE PULJE HJEMMEHOLD
Vs. UDEHOLD
19.00
2
KS
BSF
Vs. Bella1973
19.00
2
KS
Frederikssund IK
Vs. Måløv Boldklub

RES
-

LØRDAG DEN 12. AUGUST 2017
Spilletid – 2x30 min.
TID BANE PULJE HJEMMEHOLD
Vs. UDEHOLD
13.00 Kunst
KS
BSF
Vs. Frederikssund IK
13.00 Kunst
KS
Måløv Boldklub
Vs. Bella1973

RES
-
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Vigtig info om ordinær DBU Sjælland turnering

FIFA har været over fodboldloven, og derfor har den fået en ændring op mod
den kommende sæson. Nu skal de danske breddespillere indstille sig på, at to
gule kort ikke længere er garanti for, at holdet spiller med 10 mand på banen resten af kampen.
Nye regler gør nemlig, at den samme spiller kan modtage to gule kort, men erstattes af en spiller fra bænken, når udvisningen på 10 minutter er overstået.
Indtil nu har to gule været lig med en permanent udvisning og dermed en mand i
undertal, men det kræver altså et direkte rødt kort fra den nye sæson.
Man kan dog stadig risikere i særlige tilfælde, at to gule kort giver en mand i undertal. Det sker, hvis den udviste spiller modtager sit andet gule kort, mens han
stadig er ved at udstå tidsstraffen fra det første gule kort. I det tilfælde tæller de
to gule kort som et klassisk rødt, og spillerens hold skal altså klare sig med 10
mand resten af kampen.

DBU Sjællands bestyrelse har strammet reglerne omkring udfyldelse af holdkort.
Fra 1. runde i efterårets turnering vil den følgende regel være gældende i alle
rækker med holdkort (8-mands og 11-mands):
Et hold bliver taberdømt, hvis holdkortet ikke er udfyldt før kampens start.
Udfyld kortet i god tid
Derfor er det nu ekstremt vigtigt, at du som træner eller leder i en fodboldklub
sørger for at udfylde holdkortet i god tid.
Hvis holdkortet ikke kan udfyldes grundet force majeure - det vil sige på grund af
dårlig mobildækning, fordi teknikken driller eller lignende, så er det fortsat muligt at udfylde holdkortet på et tilfældigt stykke papir, fotografere det i pausen og
indsende det til DBU Sjælland.
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Super Lørdage i efteråret 2017

Lørdag den 19. august
kl.14.00

Lørdag den 9. september
kl.14.00

Lørdag den 23. september
kl.14.00

Lørdag den 7. oktober
kl.14.00

Lørdag den 28. oktober
kl.14.00
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