
Välkomna till Hallsberg och Transtenscupen 2017! 
 

Vi är glada att ni valt att delta i Transtenscupen 2017. Cupen 

arrangeras i år för 28:e gången. Vi kan i år presentera ett startfält på 

225 lag. Det är rekord! Tack för att ni gjort det möjligt! 

 

Info: 
 

 Spelprogram (samt resultatrapportering i tävlingsklasserna 

under cupdagarna) finns på hemsidan: 

http://transtenscupen.cups.nu/ 
 

 

 Laguppställning ifylles när ni loggar in på cupens hemsida. Fyll i 

laguppställningen inkl. lagledare senast tisdag 8/8. 

 

Att tänka på under cuphelgen: 
 

 Anmäl er i cupkansliet vid ankomst. Lag i icke-tävlingsklass 

hämtar då ut sina deltagarmedaljer. 
 

 Se till att beställa mat i tid så vi får möjlighet att tillhandahålla 

er hamburgare när ni så önskar. Förbeställda hamburgare 

uthämtas vid Alléskolans matsal (se karta). 
 

 Ha koll på plankartan och var i god tid innan match. 
 

 Ledare och föräldrar uppträder självklart som föredömen och 

på ett gott sett gentemot både unga spelare och domare! 

 

Vi önskar er en förnöjsam fotbollshelg och trevliga cupdag(ar)! 

Välkomna! 

 

Med vänliga hälsningar 

Cupledningen 

Transtenscupen 2017 
 

 

 

 

http://transtenscupen.cups.nu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Kiosk 

 
Gula Paviljongen  

 

  Hamburgerförs. 
 

          Speedshoot 
 

              Cupkansli 

 

 

 

Uthämtning av      

förbeställda 

hamburgare 

TRANSTENSCUPEN 

Planer: 
 

1-4       5-manna 
 

5-12     7-manna 
 

13-18   9-manna 

WC 
WC 



Transtenscupen 2017 

Prisutdelningar 
 

Icke-tävlingsklasser hämtar ut sina deltagarmedaljer när laget 

anmäler sin ankomst till cupkansliet på aktuell cupdag. 

 

 

Lördag 12/8 
Prisutdelning för klassen Pojkar 12-13 kl. 20.20 

P12-13 A-slutspel: Placering 1-4, B-slutspel: Placering 1-2 

 

 

 

Söndag 13/8 
Prisutdelning för klassen Flickor 12-13 kl. 19.35 
 

F12-13 A-slutspel: Placering 1-4, B-slutspel: Placering 1-2 
 

 

 

 

 

Båda dagarnas prisutdelning förrättas utanför gula paviljongen. 



 

Transtenscupen 2017 

Regler 
 

Svenska Fotbollförbundets regler tillämpas. 9-mannafotbollen spelas efter 11-
mannaregler, men med 7-mannamål. 
 
P7, P8, P9 & F8-9 spelar med bollstorlek 3. P10, P11, F10-11 & F12-13 spelar med 
bollstorlek 4. P12-13 spelar med bollstorlek 5. 
 
Hörnsparkar, i alla cupens klasser, läggs från spelplanens hörn (EJ där straffområdet 
skär kortlinjen). 
 
Obegränsat antal spelare får delta i cupen, gäller i alla klasser. Byten får göras fritt 
under hela speltiden, dvs. både när bollen är i spel och vid avblåsningar. Domaren 
har EJ ansvar i att upphålla spelet vid byten. Utbytt spelare ska vara helt utanför 
planen innan ersättare får inträda.  
 
Det är tillåtet att använda spelare från samma förening i flera lag under cupen, 
dock EJi samma spelklass. Avbytare och lagledning från båda lagen ska befinna sig 
utanför en av planens långsidor, publik vid andra långsidan. 
 
Inga korttidsutvisningar vid gula kort. Röda kort medför automatisk avstängning i 
lagets nästkommande match (vid grov utvisning bedöms avstängningens omfattning 
av tävlingsjury, se nedan). Ej avstängning vid ackumelerade varningar. 
 
Vissa förbundsserier tillämpar regler om att lag vid ett visst antal måls underläge får 
sätta in fler spelare. Vi vill tydliggöra att sådana regler EJ tillämpas i någon klass i 
Transtenscupen. 
 
Speltid 
 
5-manna 1 x 20 min 
7- och 9-manna (inkl. 
slutspel) 

2 x 15 min 

 
Alla lag garanteras minst 4 matcher. 
 
Dispenser 
 
Max 2 ettårs-överåriga per lag och match. Fritt antal ett-årsöveråriga får deltaga i 
cupen, men endast 2 per match (med andra ord får man EJ använda 3 eller fler 
under samma match och hänvisa till att de "bytte med varandra"). 
 
Gruppspelet 
 
Lagen delas primärt in i grupper eller pooler med 4-6 lag i varje. 
Gruppspelet avgörs i tävlingsklasser enligt följande: 1. Antalet poäng, 2. Målskillnad, 
3. Flest gjorda mål, 4. Inbördes möte(n), 5. 5 straffomgångar. 
 



 

Slutspelet 
 
Vi tillämpar A- och B-slutspel i tävlingsklasserna. I A-slutspelet tillämpas match om 
3:e pris, inte i B-slutspelet. 
 
Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs med 5 straffomgångar, därefter om så krävs 1 
straffomgång i taget tills en vinnare utsetts. I finalerna (A och B) tillämpas förlängning 
2 x 5 min därefter 5 straffomgångar. Är resultatet fortfarande oavgjort används 1 
straffomgång i taget tills vinnare utsetts. 
 
Tävlingsjury 
 
Nedanstående regelverk avseende Tävlingsjury är i enlighet med av Svenska 
Fotbollförbundet fastslagna riktlinjer för tävlingsjury vid föreningsarrangerad tävling 
(2017-03-29). 
 
1 § Behörighet  
Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden i Transtenscupen ska prövas av 
tävlingsjuryn. Tävlingsjuryn får därvid ålägga avstängning med mer än en match 
inom Transtenscupen, men får inte ålägga tävlingsbestraffning för verkställande utom 
Transtenscupen.  
Tävlingsjuryns beslut får inte överklagas.  
 
2 § Sammansättning  
Tävlingsjuryn består av tre ledamöter, som utsetts av tävlingsarrangören.  
Ledamot får inte delta i prövning av ärende som gäller fråga där ledamoten tidigare 
berörts som funktionär vid tävlingen eller på annat sätt får anses vara jävig.  
 
3 § Anmälan  
Anmälan ska ha kommit in till Tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från berörd 
match slut. Endast berörda lag i aktuell match får lämna in anmälan.  
Anmälan ska åtföljas av en avgift om 300 kr kontant, som betalas tillbaka om 
anmälan helt eller delvis bifalles. Om avgift inte betalas ska anmälan avvisas. 
Kontakter med tävlingsjuryn tas vid cupkansliet. 
 
4 § Tävlingsbestämmelsernas tillämplighet  
Utöver vad som angetts ovan i fråga om tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden 
gäller SvFF:s Tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 50 kr för hamburgare + dryck 

Betalning: Vid uthämtande. Kontant eller Swish. 

Uthämtning av förbeställda sker vid Alléskolan 
 

 

Klubb + Lag 
 

Förbeställning skall serveras kl.  

Hamburgare st 

Pepsi st 

Zingo apelsin st 

7-up st 

Mineralvatten st 

Summa 50 kr x ____ st                              Kr  

 

 

 

 


