
Tävlingsregler 
LF Cup 2020/21 

§ 1. Spelregler  
 
LF Cup spelas efter SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser. 
 

§ 2. Tävlingsform 

2.1 Deltagande lag måste tillhöra en förening eller en akademi som är registrerad 
hos sitt lands FIFA-anslutna fotbollförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den 
förening de tävlar för enligt sitt nationsförbunds regler.  

2.2 Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla spelar mot varandra i en 
enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, 
oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. 
Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande 
sätt: 
1. Målskillnad 
2. Högst antal gjorda mål  
3. Resultat i inbördes möte mellan lagen som ligger lika 
4. Straffsparkstävling enligt LF Cup:s straffsparksregler (tre ordinarie 
straffomgångar) 

2.3 Domare 
Samtliga matcher i klasserna P13, P14, P15 och P17 spelas med tredomarsystem, med 
domare från Växjö Domarklubb. 

Matcherna i P9, P10, P11 och P12 spelas med en föreningsdomare.  
 
2.4 Slutspel 
I klasserna P13, P14, P15 och P17 går de två främst placerade lagen i varje grupp går 
till A-slutspel, tillsammans med de två bästa treorna. Övriga lag går till 
placeringsrunda. Samtliga lag garanteras minst fyra matcher under LF Cup.  
Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust. Oavgjorda matcher i 
slutspel avgörs genom straffsparkstävling enligt LF Cup:s straffsparksregler (tre 
ordinarie straffomgångar).  

2.5 P11 (födda 2010) och P12 (födda 2009) 
Klasserna P11 och P12 spelar efter SvFF:s tävlingsregler för åldersklassen gällande att 
kora slutsegrare, det vill säga inga tabeller räknas och inget slutspel spelas. Det 



inledande gruppspelet kommer att spelas som vanligt, med fyralagsgrupper, men i 
stället för att lagen sedan går vidare till A- respektive B-slutspel, fördelas de om och 
spelar ett andra gruppspel. De nya grupperna byggs för att skapa så jämna, 
utvecklande och roliga matcher som möjligt. 
Lag i P11 och P12 är därmed garanterade att spela minst fem matcher under LF Cup.  

§ 3. Åldersklasser 2020/21 
 
P17 Pojkar födda 1/1-04 eller senare (11 mot 11) 
P15 Pojkar födda 1/1-06 eller senare (11 mot 11) 
P14 Pojkar födda 1/1-07 eller senare (9 mot 9 stor) 
P13 Pojkar födda 1/1-08 eller senare (9 mot 9 liten)  
P12 Pojkar födda 1/1-09 eller senare (7 mot 7)  
P11 Pojkar födda 1/1-10 eller senare (7 mot 7) 

§ 4. Speltider 
 
P17, P15, P14, P13 spelar samtliga sina matcher 2x22 min.  
P12 och P11 spelar samtliga sina matcher 2x20 min.  

§ 5. Antal spelare och avbytare 
 
5.1 Det finns ingen begränsning på antalet spelare i truppen däremot tillåts maximalt 
sju avbytare per match. Ett lag kan maximalt använda 18 spelare (11 spelare på plan 
och 7 avbytare) under en match i 11 mot 11 och 16 spelare (nio spelare på planen och 
sju avbytare) i 9 mot 9. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras 
under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt 
måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten under 11 
mot 11 och 9 mot 9 ska ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha 
lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten kan bestraffas 
med varning (gult kort). 
 
5.2 Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, 
dock inte i samma åldersklass. 
 
5.3 I klasserna P11 och P12 får obegränsat antal spelare användas under samma 
match, varav sju på planen samtidigt. 

§ 6. Ålderslegitimation/ Deltagarförteckning 
Alla lag skall lämna in en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta 
i turneringen. Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på lagets My 
Team Info.  



Deltagarförteckningen måste ha registrerats i My Team info senast dagen före spel. 

§ 7. Dispenser 
Reglementet för åldersindelning ska följas, det vill säga att överåriga spelare (utifrån 
sin åldersklass) tillåts ej. 

§ 8. Matchdetaljer  
 
8.1 Speldräkter 
 
Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med 
de som är angivna på laguppställningen. Vi ber samtliga lag som deltar i 
turneringen att ta med reservställ.  

Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma 
nummer på tröjan under samma match.Om domaren bedömer att ena laget ska 
byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist 
nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta. 

8.2 Bollar 
Klasserna P11, P12 och P13 spelar med bollstorlek 4.  
Klasserna P14, P15 och P17 spelare med bollstorlek 5.


