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1 Turneringsregler Faaberg MyKid Barnehage-NM 

 

 TURNERINGSREGLER Faaberg MyKid Barnehage-NM  
Det spilles etter Norges Fotballforbunds regler for små baner, og spilleregler 

for voksenfotball, med følgende turneringstilpasninger:  

 

1. SPILLETID:  

Alle klasser 1 x 25 minutter.  

 

2. SPILLEBERETTIGELSE:  

I dameklassen kan kun kvinner spille for laget.  

I Mix klassen må minst en mann og maksimalt tre menn være på banen til 

enhver tid. 

Ingen utespiller kan spille på mer enn et lag i samme klasse. Keeper kan spille 

på to lag i samme klasse, og da kun som keeper på begge lag. 

Spillerne på laget må være ansatt eller ha permisjon fra bedriften som laget 

representerer. I kommuner md små barnehager eller barnehager med få 

ansatte kan flere barnehager slå seg sammen for å kunne stille lag.  

 

3. AVSPARK:  

Det lag som står oppført først i kampprogrammet (hjemmekamp) stiller på 

banehalvdelen mot tribunen og sekretariatet. Dette lag tar også avspark. 

Ballen er i spill så snart den er berørt av det laget som tar avspark. Det kan 

gjøres mål direkte fra avspark.  

 

4. MÅLVAKT:  

Målvakten kan ved målspark, fritt velge hvilken måte ballen skal settes i spill 

igjen. Kaste eller sparke ballen ut av målfeltet. Ballen kan sparkes over 

midten, og det kan scores mål direkte fra målspark/kast.  

Ved redning, kan ballen fritt settes i spill igjen ved kast eller spark. Det kan 

kastes eller sparkes over midten, og det kan gjøres mål direkte ved 

utkast/utspark.  

 

5. DRAKTLIKHET:  

Ved draktlikhet skal det lag som står sist oppført i kampprogrammet bytte 

drakter, eventuelt benytte vester. Kampvert har vester er til låns ved banen. 

  

6. SLUTTSPILL:  

Klasse Damer og Mix: De deltagende lag settes opp i puljer. Vi prøver å sette 

opp puljene slik at de har likt antall lag, men maks fire lag. Sluttspillet settes 

opp etter antall deltagende lag for eksempel ved 16 deltagende lag blir første 

sluttspillkamp åttendelsfinale (1/8) deretter kvartfinale (1/4), semifinale 

(1/2) og finale.  
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7. POENGLIKHET INNLEDENDE PULJER:  

Ved poenglikhet i innledende puljer, gjelder følgende regler:  

1.Målforskjell – forskjell mellom scorede og innslupne mål -Ved fortsatt 

likhet:  

2.Antall scorede mål - Ved fortsatt likhet:  

3.Resultat innbyrdes oppgjør - Ved fortsatt likhet:  

4.Avgjørelse ved loddtrekning i sekretariat 

 

Ved ulikt antall lag i puljene i samme klasse  

Dersom puljene i samme klasse har ulikt antall lag bestemmes rangering 

mellom lik plassering i puljen(e). Dette for å bestemme for eksempel beste 

toer, slik.  

1.Plassering i puljen står etter endt innledende runder 

2.For å avgjøre for eksempel beste toer vil det laget som ble nummer to i en 

pulje med flere lag få fratrukket poeng og mål mot det dårligste laget i sin 

pulje. 

3.Deretter avgjøres beste toer etter kriteriene i punktet over med de andre 

toerne i de andre puljene. 

 

8. UAVGJORTE KAMPER I CUP-SPILL:  

Ved uavgjort resultat i cup-sluttspill, skal det spilles 1 x 5 minutter 

ekstraomgang. Dommeren foretar myntkast om hvem som skal starte med 

ballen. Ved scoring i ekstra omgangen stoppes kampen og det lag som scorte 

vinner kampen (golden goal) 

Med fortsatt uavgjort etter ekstraomgang vil det bli straffespark-

konkurranse med tre spillere på hvert lag. Straffesparket tas 8 meter fra 

mållinje, på straffesparklinjen. Det lag som scorer flest mål vinner kampen.  

Er ikke kampen avgjort etter de tre første spillerne vil det bli satt opp en og 

en spiller fra hvert lag inntil et lag scorer et mål mer.  

 

 

 

9. PROTESTER:  

Protester behandles av turneringens jury, som består av tre personer. 

Juryens avgjørelse er endelig. Eventuell protest må meddeles dommeren rett 

etter kampen, og leveres skriftlig til sekretariat innen 30 minutter etter 

kampens slutt. Protestgebyr er kr 300,- som tilbakebetales ved godkjent 

protest. Ved forkastet protest tilfaller protestgebyr arrangøren. 
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I henhold til breddereglementet kap 6 kan juryen ilegge følgende 

sanksjoner: 

1. Irettesetting. 

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

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

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

4. Utelukkelse av lag fra turneringen. 

  

JURY:  

Juryformann: Kommer 

Jurymedlem 1: Jostein Wahl, Faaberg Fotball, mob: 976 75 776  

Jurymedlem 2: Kommer 

 


