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DAFF 7on7 regler 2022 

 

Kamptid  
• Der spilles 1 x 21 minutter. Tiden er løbende i de første 20 

minutter. Indenfor det sidste minut stopper tiden som ved 
normale regler. Der spilles ikke med overtid i gruppespil 

• Angrebet har 4.0 sekunder til at få kastet af sted. Hvis der 
bruges længere tid, vil det blive betragtet som et sack og give LOS of down. Tiden 
stopper ved sack indenfor det sidste minut af en kamp. 

• 4 sekunder uret, starter ved snappet. 
• Der spilles med 25 sekunder tid mellem hvert snap. 
• Alle hold har en, 1 minuts timeout pr. kamp. Ved overtid for begge hold en ekstra 

timeout. 

Spillet  
• Alle possesion starter på 40 yard linjen mod endzone. 
• Der kan opnås en først down ved at krydse 25- yardlinjen eller 10 yardlinjen. Angrebet har 

tre forsøge til at få en ny første down, også indenfor 10 yardlinjen. 
• PAT køres fra 5 yardlinjen på en hash efter angrebets ønske. Der er ikke PAT forsøg i 

gruppespillet. 
• Possession skifter efter PAT forsøg, turnover on down og turnover. 
• Alle offensive formationer skal være lovlige og lovlig sat. 
• En spiller er tacklet ved berøring med minimum 1 hånd, alle steder på kroppen. 
• Det er ikke tilladt af bruge løbespil og QB må ikke scramble  
• Dobbelt pass eller shuffel pass er ikke tilladt. 
• Træneren skal coache fra sidelinjen. 

 
Udstyr 

• Alle spillere skal bære en godkendt hjelm medmindre andet er aftalt holdene i mellem. 
• Alle spillere skal bære en godkendt tandbeskytter. 
• Alle spillere skal som minimum bære en overdel i samme farve. 

 
 
Scoring 

• Touchdown - 6 points 
• Interception - 3 points (ingen point for INT på PAT) 
• Turnover on downs - 2 points 
• PAT - 1 point (der kan forsøges at gå efter 2 i OT) 
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Spillere  
• Alle kampe i seniorrækken spilles som 7 mod 7. 
• Offense skal have en spiller der snapper bolden. Således at der 

kun er 6 aktive spillere.  
• Defense skal have 7 spillere på banen hele tiden. 

 
• Kampe i U16 rækken og U19 rækken kan spilles som 11 mands 

eller 9 mands. 
• Hvis der spilles 9 mands, spilles der med 6 vs 6, offense skal 

have en spiller der snapper bolden således at der kun er 5 aktive spillere. 
 

Mercy Rule: 
• Hvis forskellen i score mellem de to hold er 35 point eller større efter de første 20 

minutter, vil klokken forsat kører i det sidste minut. Det gælder også hvis scoren 
kommer under 35 point. 

 

Overtid (Kun I knockout spil): 
• Hvert hold har 1. down fra 10 yardlinjen.  
• Hvert hold skal nu forsøge at score og stopper modstanderen for at gøre det samme. 
• Der spilles med 2 point forsøg fra 10 yard linjen og disse skal forsøges. 
• Overtime køres uden tid indtil der er fundet en vinder. 

 
 
Straffe  
 

• Defense pass interference = Automatic first down and 5 
• yards from original line of scrimmage. 
• Offense pass interference = Previous spot and loss of down. 
• Defensive holding = Automatic first down and 5 yards from original line of scrimmage. In 

the event there is defensive holding and a sack on the same play, the defense will be 
penalized according to the above and the sack will be ignored. 

• Illegal procedure (offense) = Loss of down. 
• Defensive off-sides = 5 yard penalty. 
• Delay of game = Loss of down and clock stops in final 1:00. 
• Fighting / unsportsmanlike conduct: 1st offense = ejection fromt game. 2nd offense = 

ejection from tournament. 
• Fighting / unsportsmanlike conduct (team): if any player leaves the sideline to 

participate in an on-field fight, the ENTIRE TEAM WILL BE EJECTED FROM THE 
TOURNAMENT. 

 
Personal Foul straffe 

• Offense = loss of down and 5 yards from original line of scrimmage. 
• Defense = 1st down and 5 yards from original line of scrimmage. 
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Seeding, Turnering og Tiebreakers: 
 
Alle stævner spilles som gruppespil hvor de deltagende hold, så vidt 
muligt, fordeles i lige store grupper.  
 
Efter gruppespillet spilles der et playoff, der spilles som knockout. Det 
nøjagtige setup vil blive udarbejdet til hvert enkelte stævne. 
 
Seedning af hold med same rekord efter gruppespillet bliver rangeret 
efter følgende: 

• Head – to – Head 
• færeste points Tilladt. 
• Fleste point score Most points scored. 
• Flip af en mønt. 
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