Turneringsregler for Bilia Cup klasse 12 år
Generelt om turneringsreglementet





Dette turneringsreglementet gjelder kun for klassene jenter og gutter 12 år og supplerer det
ordinære cupreglementet for Bilia Cup for 7’er-lag, samt annen praktisk informasjon publisert på
vår hjemmeside www.biliacup.no
Se ordinært cupreglement for Bilia Cup 7’er >>
Se praktisk informasjon for Bilia Cup >>

Turneringsjury



Sekretariatet for Bilia Cup 2017 er turneringsjury. Sekretariatet sitter lokalisert på Østre
Greverud.
Se arenakart for lokalisering av sekretariatet >>

Spillere





Spillere kan kun spille på ett lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner.
Dette skal klareres med sekretariatet skriftlig på forhånd. pr. epost til biliacup@oppegardil.no
Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner i forhold til keepere og skader underveis i
turneringen. Avklares med sekretariat før kampstart.
Det tillates ikke bruk av overårige spillere. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner. Dette
skal klareres med sekretariatet skriftlig på forhånd pr. epost til biliacup@oppegardil.no

Start og stopp av kamper


Alle kamper startes og stoppes av speaker

Ball


Det skal benyttes 4’er-ball. Arrangør holder matchball

Innledende spill



Seier gir 3 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap gir 0 poeng
Plassering i innledende spill bestemmes etter følgende regler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poeng
Målforskjell
Flest scorede mål
Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt
Færrest mål sluppet inn
Loddtrekning

Sluttspill






Alle sluttspillkamper spilles søndag 15.oktober
Sluttspillkamper spilles 1x25 minutter
Det gjennomføres både A- og B-sluttspill
Alle lag i turneringen kvalifisere seg til enten A- eller B-sluttspill
Plan for sluttspillet tilpasses antall lag i hver klasse. Sluttspillplan publiseres i sin helhet på
biliacup.no før cupen starter sammen med det øvrige kampoppsettet for turneringen.

Sluttspill (fortsatt fra forrige side)



Ved uavgjort etter normal spilletid i sluttspillet gjennomføres straffesparkkonkurranse. Først fem
straffer til hvert lag, deretter en og en til kampen er avgjort.
Alle lagets spillere, inkludert keeper, skal ha tatt en straffe hver før noen spiller kan ta sin neste
straffe. Denne regelen gjelder videre inn i konkurransen dersom det blir aktuelt at hver spiller må
ta flere straffer hver.

Registrering og publisering av resultater






Resultat fra kampene føres på dommerkortet og skal signeres av trener eller lagleder for hvert
lag umiddelbart etter kampslutt.
Resultater og tabeller for kamper i innledende spill, samt resultater og videre oppsett for
sluttspillet publiseres og oppdateres så raskt som mulig etter avsluttet kamp på turneringens
resultatside (se link under)
Det forutsettes at alle lag selv holder seg orientert om avvikling av lagets neste kamp dersom
man går videre i sluttspillet
Se resultatside for Bilia Cup >>

Gule og røde kort


Det benyttes ikke gule og røde kort

Protester








Eventuelle protester skal leveres skriftlig av trener eller lagleder til sekretariatet så fort som
mulig og senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.
På Østre Greverud leveres eventuelle protester ved henvendelse inne i sekretariatet. På Sofiemyr
kan protester leveres via Fair Play-vakt/Arena-vakt som vil videreformidle til sekretariatet på
Østre Greverud.
Ved levering av protester skal det refereres til kampnummer
Sekretariatet behandler eventuelle protester. Sekretariatets avgjørelse er endelig.
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater
banen eller banens område.
Sekretariatet vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte
etter innkalling. Det innhentes også forklaring fra dommer i de tilfeller dette er aktuelt.

Trukket lag





Dersom et lag trekker seg før det innledende spillet starter vil alle lagets kamper bli satt til 0-3
dersom det ikke lykkes arrangøren å framskaffe et annet lag som erstatning.
Om et lag som trekker seg etter at det innledende spillet har startet skal dette omgående meldes
til sekretariatet. Alle lagets kamper vil i så fall bli satt til 0-3.
Dersom ett lag trekker seg etter avsluttet innledende spill, men før sluttspillet starter, kan
sekretariatet om aktuelt tilby laget plassert rett etter å overta plassen i det aktuelle sluttspillet.
Dersom ett lag som har gått videre i sluttspillet etter at det har startet trekker seg vil tapende lag
i sluttspillet tilbys å overta plassen.

Premiering



Det deles ut pokal til vinnerne i både A- og B-sluttspillene
Alle spillere på alle lag mottar medalje og diplom

