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Innledning
Reglementet er utarbeidet med grunnlag fra Norges Fotballforbunds Kampreglement
og NFFs ”Gjeldende regler for arrangører av cuper og turneringer”.
Elverumsturneringen spilles etter NFFs reglementer, med unntak av de endringer
som fremgår av turneringsreglementet.
Vi oppfordrer alle til å respektere og oppfordre til ”Fair Play” på og utenfor banen.
Innledningsvis vil vi presisere følgende nye momenter:
- Frisone i femmer- og sjuerfotball ved igangsettelse fra keeper ved målspark
- Ekstra spiller i femmer- og sjuerfotball for lag som ligger under med fire mål
- Fem minutters umiddelbar soning ved gult kort i nier- og elleverfotball for
aldersgruppene 13-15 år.
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Kapittel 1: Kampreglement
Klasseinndeling:

Klasse
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

Alder

Bane

Benenvning

År

G16

11er

Gutter

Født 02 og senere

G15

11er

Gutter

Født 03 og senere

G14

11er

Smågutter

Født '04 og senere

G13

9er

Smågutter

Født '05 og senere

G12

7er

Lillegutter

Født '06 og senere

G11

7er

Lillegutter

Født '07 og senere

G10

5er

Minigutter

Født '08 og senere

G9

5er

Minigutter

Født '09 og senere

J16

11er

Jenter

Født 02 og senere

J15

9er

Jenter

Født 03 og senere

J14

9er

Småjenter

Født '04 og senere

J13

7er

Småjenter

Født '05 og senere

J12

7er

Lillejenter

Født '06 og senere

J11

7er

Lillejenter

Født '07 og senere

J10

5er

Minijenter

Født '08 og senere

J9

5er

Minijenter

Født '09 og senere

NB! Vi forbeholder oss retten til å slå sammen klasser der det er få påmeldte lag for å
få til et best mulig sportslig tilbud.
Spilletider
Mini, lillejenter og lillegutt:
Småjenter, smågutt, jenter og gutt:

2 x 15 min, 3 min pause
2 x 20 min, 3 min pause

Drakter
Bortelaget skal skifte drakter dersom draktene etter dommerens skjønn er for like.
Vester kan benyttes som reservedrakter. Lagene må selv besørge dette.
Spillerens utstyr
Alle spillere skal bruke leggbeskyttelse. Det er lagledelsens ansvar å påse at
spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggbeskyttelse er ikke
protestgrunnlag. For øvrig vises det til eksisterende regelverk for barnefotball.
Ballen
Hjemmelaget skal stille med 2 godkjente matchballer. For klassene Gutt og Jente
benyttes ballstørrelse 5, for Smågutt/-jente og Lillegutt/-jente og Mini benytter
størrelse 4.
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Linjevakt
Lagene plikter å stille med en linjevakt hver. Linjevakten skal være behjelpelig med å
avgjøre når hele ballen har passert sidelinjen.
Fremmøte
Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved banen deres kamp skal spilles på. Lag som
ikke møter til fastsatt kampstart uten særlig grunn, taper kampen på «walk-over». Det
er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er «særlig» grunn” ved
manglende oppmøte.
Vi gjør oppmerksom på at lagene plikter å oppdatere seg på den til enhver tid
gjeldene versjon av kampoppsettet, som er tilgjengelig på turneringens nettsider og i
sekretariatet.
Lagene stiller på den banehalvdel dommeren bestemmer. Dette skal være avklart før
kampstart.
Spillebane
For spillebaner henvises det til kampoppsettet og baneoversikt tilgjengelig på
turneringens nettsider, i programmet og i sekretariatet.
Forbehold om vær mv
Dersom vær og/eller baneforhold (eller andre hensyn arrangøren ikke råder over)
ikke tillater planlagt bruk av spillebanen, forbeholder arrangøren seg retten til å endre
spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.
Påmeldingsavgift og eventuelle andre utgifter for det enkelte lag refunderes ikke.
Flytting av kamper til andre baner i området vil være aktuelt. Lagene plikter selv å
holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
Spillesystemer
Barnefotball (9-12 år):
Lagene deles inn i puljer hvor dens størrelse vil være det mest hensiktsmessige ut i
fra antall påmeldte lag i klassen. Miniklassen spiller lørdag og søndag. De øvrige må
påregne kamper alle 3 dager og minimum 5 kamper. Det spilles enkel serie i puljen
og det kåres ingen vinner.
Turneringsreglementets innledende del gjelder, dog med følgende tilføyelser og
unntak: Det er et overordnet mål for all dømming i disse klassene at dommeren skal
betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet,
men sørge for at alle spillerne blir behandlet likt. Dommeren skal i stor grad veilede
når spilleren gjør feil.
I 5-er og 7-er fotballen er det ikke lov å sparke/kaste ballen over midten ved utspill fra
mål. Dette gjelder ikke når ballen er i spill.
Pressfri sone:
-Ved igangsettelse fra keeper (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg
bak presslinjen.
-Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har
mottatt ballen fra keeper.
4

- Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
- Keeperen kan ikke sparke/kaste ballen over presslinjen i disse situasjonene.
- Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har
muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker det.

Ekstra spiller:
Når differansen i en kamp blir 4 mål, kan det laget som ligger under sette inn en
ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til 3 mål, går man tilbake til like
mange spillere på hvert lag. Det kan ikke settes inn mer én -1- spiller selv om det ene
laget leder med mer enn 4 mål.
Klassene 13-16 år:
Lagene blir delt inn i puljer av normalt 4 lag, hvor puljens størrelse vil være det mest
hensiktsmessige ut i fra antall påmeldte lag i klassen. Disse spiller innledende
seriespill.
Lag nr. 1 og lag nr. 2 i puljen går videre til A‐sluttspill, og de øvrige lag går til B‐
sluttspill. Sluttspillet spilles som cup.
Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og resultatet settes til
0-3. Dersom særlige grunner taler for det, Jfr. NFFs kampreglement § 13‐2 pkt. 3,
kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres.
Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.
Rekkefølgen i hver pulje etter innledende kamper bestemmes etter følgende regler:
a. Poeng: 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Står to eller
flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:
a. Målforskjellen: Målforskjellen er forskjellen mellom vunnet og tapte mål.
Står det fremdeles likt mellom to eller flere lag, avgjøres rekkefølgen av:
b. Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran. Står det
fremdeles likt mellom to eller flere lag avgjøres rekkefølgen av:
c. Resultat av innbyrdes oppgjør mellom lagene. Står det fremdeles likt
utføres:
d. Loddtrekning: Loddtrekning foretas av juryen, om mulig med
representanter fra begge lag til stede.
Uavgjorte kamper i sluttspillet
Ved uavgjorte kamper i klassene med sluttspill skal det spilles ekstraomganger inntil
2 x 5 minutter uten pause. Det lag som scorer først i ekstraomgangene vinner
kampen. Det skal tas ordinært avspark etter scoringen, og kampen avbrytes derved
(golden goal).
Er resultatet fortsatt uavgjort etter ekstraomgangene skal kampresultatet avgjøres
som følger:
For klassen 15 og 16 år - straffesparkkonkurranse. Hvert lag skyter 5 skudd.
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Ved fortsatt uavgjort resultat tas ett og ett skudd fra begge lag inntil det
foreligger en vinner. Straffespark benyttes i klasse 16 år.
I klasse 13 og 14 år vinner det lag som har hatt flest cornere gjennom hele
kampen (inkl ekstraomganger), ved fortsatt uavgjort etter ekstraomganger.
Dersom begge lag har like mange cornere avgjøres kampen ved loddtrekning.
Umiddelbar soning ved gult kort:
Regelen innebærer at spillerne umiddelbart må sone 5 minutters utvisning som en
direkte konsekvens av tildelt gult kort. Laget må spille med 1 spiller mindre i 5
minutter. Spilleren kan delta i spillet igjen etter 5 minutter. To gule kort til samme
spiller gir fortsatt rødt kort og utestengelse resten av kampen. Hvis et lag får mer enn
2 spillere utvist (5 minuttere) samtidig, så begynner ikke den tredje spiller å sone før
den første utviste har sonet ferdig. Det vil si at et lag maks kan ha 2 spillere
korttidsutvist samtidig. Lagledere til utviste(e) spiller (e) har ansvar for tidtaking på
soningen.
Kapittel 2: Konkurranse- og sanksjonsreglement
Protester
NFFs kampreglement § 14 gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg:
Varsling
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før
dommeren forlater banenes område, og sekretariatet varsles snarest mulig på telefon
62 41 60 77.
Tidsfrist
Protester skal være undertegnet av lagleder og innleveres skriftlig til sekretariatet i
Sekretariatet senest 30 minutter etter kampslutt. For kamper som spilles på banene
rundt i distriktet må sekretariatet varsles på telefon innen tidsfristen hvis lagleder ikke
rekker frem i tide. Vi beklager denne strenge tidsfristen, men turneringen tåler ikke
utsettelse av kamper i sluttspillet på grunn av for sent innlevert protest.
Protest på alder
Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de
spillerne det protesteres på. Generell protest på alder godtas ikke.
Protestgebyr
Når protesten leveres skal det betales et gebyr på kr 200,-. Gebyret tilbakebetales
hvis protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.
Advarsel – Gult kort
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og
følgende tillegg: Klassene for Barnefotball benytter ikke advarsel. I disse klassene
skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt
betinger en advarsel.
Utvisning – Rødt kort
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NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og
følgende tillegg: I klassene for Barnefotball benyttes ikke utvisning.
Utmåling av karantene
Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisning. Straffen fastsettes i
samsvar med retningslinjer fra NFF. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Dersom
spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse for to eller flere kamper,
vil spiller/laget få beskjed om karantene. Om ikke spiller/lag mottar noen beskjed
betyr det at det skal sones 1 kamps karantene. Lagleder og spiller plikter å sørge for
at dette håndheves.
Forklaringsrett
Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning.
Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende innen 30 minutter etter
kampslutt. Forklaring må være signert av spiller.
En kamps karantene
Dersom spilleren blir utvist på grunn av en overtredelse som etter NFFs retningslinjer
medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis
i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.
Flere kampers karantene
Dersom spilleren blir utvist på grunn av en overtredelse som etter NFFs retningslinjer
medfører mer enn én kamps karantene, skal samtlige kamper sones i turneringen.
De kamper som ikke kan sones i turneringen overføres til førstkommende
obligatoriske kamper. Juryen skal informere den krets klubben tilhører om
karantenene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter laget er ute av
turneringen.
Opptreden til supportere, klubber/lag, trenere, ledere og utøvere
Upassende opptreden
Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade
idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på
andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir
utsatt for fornærmende oppførsel.
Upassende opptreden fra ledere m.v.
Dommere skal rapportere til juryen om åpenbart upassende opptreden fra klubb/lag,
supportere, trenere og ledere under kamper eller i tilknytning til kamper.
Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også
supportere og foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende,
usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar
med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av
turneringens egne bestemmelser.
Upassende oppførsel fra utøvere
Juryen kan ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde
opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade
idrettens anseelse.
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Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter, som pålegges å møte
for juryen etter innkalling. Dersom de unnlater å møte vil dette medføre tapt
forklaringsrett. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.
Anmeldelse til NFF
Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til tilhørende krets
eller Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.
Bortvist trener eller lagleder
NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med følgende nødvendige
tilpasninger:
Automatisk utelukkelse
Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller
fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen,
og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre juryen
bestemmer noe annet.
Utelukkelse i flere kamper
Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trenere/leder utelukket
fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet.
Forklaringsrett
Bortvist trener eller leder gis mulighet til å gi skriftlig forklaring til juryen etter
bortvisning, senest 30 minutter etter at kampen er avsluttet. Dersom forklaring ikke
foreligger vil avgjørelsen baseres på dommerens rapport.
Kapittel 3: Reglement for spilleberettigelse
Generelt
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer. En
spiller har kun anledning til å delta på ett lag i turneringen.
Unntak fra kravene til alder
Overårige spillere kan nyttes iht NFFs kampreglement § 2-3, dvs. inntil 2 overårige
for 11’er- og 9er-fotball og 1 overårig spiller for 7’er og 5’er fotball. Overårig spiller
kan ikke være mer enn ett år for gammel.
Dispensasjon på sosialmedisinsk grunnlag
Et lag har i tillegg til bruk av overårige adgang til å benytte spillere som har
dispensasjon på sosialmedisinske grunner gitt av kretsen innenfor den fastsatte
tidsfrist før sesongstart. Eventuelle dispensasjoner skal vedlegges laglisten.
Dispensasjon kan ikke utstedes utelukkende for deltagelse i Elverumsturneringen.
Sammensatte lag
Sammensatte lag som har dispensasjon fra krets eller NFF gitt før sesongstart, kan
delta i turneringen, jfr. NFFs kampreglement § 2-9. Slike dispensasjoner må sendes
sammen med påmelding.
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Etter søknad kan juryen gi tillatelse til å melde på et sammensatt lag. Spillere som
deltar på et sammensatt lag har ikke mulighet til å delta på andre lag i turneringen.
Dokumentasjon for alder
Samtlige spillere må dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon
med foto. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende
legitimasjon.
Laglister
Alle lag skal ved påmelding levere liste med oversikt over spillere laget benytter i
turneringen (navn, fødselsdato og lag). En spiller er ikke spilleberettiget i turneringen
før vedkommende står oppført på laglisten.
Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det foreligger
gyldig grunn, miste retten til å delta videre i turneringen. Det er juryen som til enhver
tid vurderer hva som er gyldig grunn.
Bruk av ikke spilleberettiget spiller
Samtlige spillere må være spilleberettiget etter NFFs lover og regler for den klubb
eller det lag vedkommende spiller deltar på. Dersom en klubb eller et lag bruker en
spiller som ikke er spilleberettiget, taper det lag som har brukt en slik spiller den
respektive kamp. I tillegg kan juryen ilegge sanksjoner.
Laglederne må forsikre seg om at spillerne som deltar på laget ikke er registret som
spilleberettiget for en annen klubb.
Fremvising av overårige og spillere med dispensasjon
Lagleder skal før kampen starter vise motstanderen hvem de eventuelle overårige
spillere og spillere med dispensasjon er. Manglende «fremvisning» av spillerne før
kamp er ikke protestgrunnlag.
Kapittel 4: 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.
2. Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a. Irettesetting.
b. Karantene for spiller, trener eller leder fra en eller flere kamper i turneringen.
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.
3. I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder Sanksjonsreglementets
kapittel 2 og § 3-2 tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten
skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen
fattes.
4. 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
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arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter
Sanksjonsreglementets kapittel 4.
5. Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.
6. Juryen består av 3 medlemmer og ledes av Pål Klaveness (tlf 402 46 024).
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