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Regelverk Sparebanken Vest Cup
Antall spillere
 Klassene 7-8 år gjennomføres som 3er-fotball med tre utespillere (ingen keeper).
 Klassene 9-17 år gjennomføres som 5er-fotball med fire utespillere og keeper.
Banene
 Klassene 7-8 år gjennomføres på baner på 10 x 15 meter med vant.
 Klassene G9 og J9/10 gjennomføres på baner på 10 x 32 meter hvor man har sidelinje på
den ene siden og spiller i skilleveggen på den andre siden av banen.
 Klassene G10 og 11-17 år gjennomføres på baner på 10 x 40 meter med sidelinjer på begge
sidene av banen.
Tidsbruk
 Klassene 7-8 år gjennomføres over 2 x 7 minutter med 3 minutter pause. Speakertårn starter
og avslutter kamp, mens dommer avslutter 1. omgang og starter 2.omgang.
 Klassene G9 og J9/10 gjennomføres over 1 x 17 minutter.
 Klassene G10 og 11-17 år gjennomføres over 1 x 15 minutter.
 Kampene avsluttes idet sluttsignalet starter. Avslutninger i åpent spill må ha passert
målstreken i det sluttsignalet starter for at målet skal gjelde. Frispark og straffespark kan tas
etter at sluttsignalet har gått.
Suspensjoner
 Gule kort får ingen følger for spiller eller lag om ikke den aktuelle spilleren pådrar seg et
andre gule kort i samme kamp. Man drar ikke med seg gule kort videre i turneringen.
 Får en spiller rødt kort må spilleren forlate banen. Laget kan sette inn en ny spiller etter tre
minutter. Dommeren gir beskjed når ny spiller kan settes inn.
 Spillere som får direkte rødt kort er suspendert i neste kamp. Dommer kan ilegge spillere
flere kampers karantene ved grove regelbrudd.
Utspark/innspark/frispark/avspark
 Keeper kan ikke kaste eller sparke ballen over midtbanen om han/henne befinner seg inne i
eget straffefelt. Ved å føre ballen ut av straffefeltet regnes keeper som en utespiller, og kan
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da sparke ballen over midtbanen som alle andre spillere. Ved regelbrudd får motstanderlaget
indirekte frispark på midtbanen.
Alle innspark skal tas innen 4 sekunder. Motstanderlag overtar innspark ved regelbrudd.
Det er ikke lov å score mål eller selvmål direkte fra innspark. Regelbrudd fører til henholdsvis
utspark fra motstanders keeper eller corner til motstanderlag.
Motstander skal stå 5 meter fra ballen på dødballer.
I klassene 7-12 år er det ikke tillatt å score direkte fra avspark. I de øvrige klassene er dette
tillatt.

Avgjørelse gruppespill og sluttspill
 Ved poenglikhet i gruppespill gjelder:
1. Målforskjell, 2. Antall scorede mål, 3. Innbyrdes oppgjør, 4. Myntkast
 Sluttspillkamper som ender uavgjort avgjøres på straffesparkkonkurranse.
 Lagene tar tre straffer hver (H-B-H-B-H-B). Står det uavgjort etter seks straffer, tar lagene én
straffe hver til en vinner er kåret.
 Kun de spillerne som var på banen i det kampen ble avsluttet kan ta straffespark i en
straffesparkkonkurranse. Det er også kun disse spillerne som skal befinne seg på banen
under straffesparkkonkurransen. Innbytterne og trenerne skal stå utenfor sidelinjen.
Bruk av spillere
 Å bruke underårige spillere på lag er tillatt. For å bruke overårige spillere, må det søkes
dispensasjon til post@tmfkfotball.no senest 1 uke før turneringsstart.
 Jenter kan spille på guttelag. For å bruke gutter på jentelag, må det søkes dispensasjon til
post@tmfkfotball.no senest 1 uke før turneringsstart.
 Det er ikke tillatt å bruke samme spiller på flere lag i samme klasse.
 Spillere som spiller på lag i ulike klasser betaler kun én spilleravgift.
Praktiske regler
 Hjemmelaget tar avspark og spiller med ryggen mot tribunen.
 Bortelaget spiller med vester ved behov.
 Lag som ikke har ankommet banen senest 2 minutter etter fastsatt kamptidspunkt taper
kampen 0-3 på Walk Over.
 Protester må leveres skriftlig til cupkontor senest 10 minutter etter kampslutt.
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