
Turneringsregler for Biri il Jentecup 2017 

Klassene fra 6 år tom 12 år spiller 5’er og 7’er fotball lørdag, klassen 13-17 år spiller søndag, 

5’er for J6/7, J8/9 og J10. 7’er for J11/12. 9’er for 13 og 14 års klassen. 15 og 17 årsklassen 

spiller 11’ fotball. I klassene 13, 14, 15 og 17 år kåres det vinner via sluttspill.  

Puljene deles inn etter alder, om få lag påmeldt i en aldersgruppe slås det sammen to 

aldersgrupper og dannes en pulje slik at alle lag får minst tre kamper. 

De som er hjemmelag/ står først i kampoppsettet starter med ballen. I 5’er og 7’er fotball 

spilles det 1 x 15 min. I 9’er og 11’er spilles det 1 x 20 min. Fairplay hilsen etter kampen.  

Viser til IØFK`s bredde og kampreglement for 2017 vedr aldersbestemmelsene og 

spillereglene gjeldene småbanespill, det tillates inntil 2 overårige pr lag. 

Viser til kampreglementet vedr avgjørelser i klassen 13, 14, 15 og 17 år hvor det kåres 

vinner, der gjelder følgende for avgjørelse sluttspillkamper: 

§ 10-6. Avgjørelse av kamper som står uavgjort etter ordinær tid 

(1) En uavgjort kamp forlenges med ekstraomgang på inntil 1 x 5 minutter. 

(2) Dommeren skal gi 2 minutter effektiv pause før ekstraomgang. Før ekstraomgang foretas 
loddtrekning om hvem som starter, jfr. spilleregel 8. 

 

§ 10-7. Avgjørelse av kamper som fortsatt står uavgjort etter ekstraomgang 

(1) Arrangøren skal i turneringsreglementet ha bestemmelser om hvordan kamper avgjøres når 

det fortsatt står uavgjort etter ekstraomgangene. 

(2) I klassene J13, 14, 15 og J17 avgjøres kampene ved: 

- Straffesparkkonkurranse 
 

(4) I klassene J6/7 til J12 kåres ikke turneringsvinner. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 



§ 10-8. Turneringsjury 
 

(1) Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt 

protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal 

oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem 

av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem. 

(2) Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og 

innleveres skriftlig sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. Hvis ikke annet 

fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt. 

(3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner: 

a) Irettesetting. 

b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper. 

c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. 

Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0. 

d) Utelukkelse av lag fra turneringen. 

e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag. 

(4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder sanksjonsreglementets kapittel 2 og 

§ 3-2 tilsvarende. Der det er tale om ilegge sanksjoner, skal laget det gjelder, enten skriftlig 

eller muntlig, få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes. 

(5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan 

ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. 

Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter sanksjonsreglementets kapittel 4. 

(6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig 

Gebyr ved protest kr 500,- 

 

Leder av juryen Morten Strandengen, øvrige medlemmer forespørres ved oppmøte 

cupdag. 

 


