
1 

 

TURNERINGSREGLER under Faaberg-Turneringen 
 

 

for klassene 13år – 14år 
 

Det spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer – 

ungdomsfotball (13 – 16 år), se: https://www.fotball.no/lov-og-

reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-

16-ar 

 

Faaberg-Turneringen har følgende tilpasninger og presiseringer. 

 

SPILLFORM: 

G/J 13 år – G/J 14 år spiller 7er fotball 

 

SPILLETID:  

Alle klasser spiller 1 x 25 minutter. 

 

ANTALL SPILLERE 

Det benyttes sju spillere på hvert lag samtidig, inkludert keeper. Det anbefales 

tre innbyttere per lag. Innbytte kan skje når som helst (flygende innbytte), og 

skal foretas i nærheten av midtlinjen. Unntak: keeper kan kun byttes ved stopp i 

spillet. 

 

SPILLEBERETTIGELSE: 

I småjente og smågutt, klasse jenter 13år, jenter 14år, gutter 13år og gutter 14 

år, kan et lag max bestå av 12 spillere og 3 ledere/trenere, eller inntil 15 spillere 

(da vil ikke lagledere/trener få eventuell premie). 

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. 

I årsklassene fra og med 13 år kan det ved et begrunnet reelt behov søkes om 

inntil en spillere som er spilleberettiget for en annen klubb. Her skal det 

foreligge en skriftlig godkjenning fra den andre klubben at spiller kan delta. 

I tillegg må dette klart framkomme hvilken spiller dette gjelder på spillerlisten 

som legges inn i systemet minst en time før første kamp. 

Det kan kun benyttes en overårig spiller pr kamp som har dispensasjon fra egen 

krets. Dette skal klart framkomme av spillerlisten og bevis skal forevises. 

Har to eller flere klubber et godkjent sammensattlag i serien, kan dette delta 

som sammensatt lag under Faaberg-Turneringen. Godkjenning fra tilhørende 

krets skal forevises. 

https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar
https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar


2 

 

Turneringsledelsen kan i særskilte tilfeller innvilge dispensasjoner. 

Dispensasjoner forelegges turneringsledelsen for endelig godkjennelse. Ved 

godkjenning skal denne vises motstanders lagledelse før kampen starter. 
 

AVSPARK:  

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

banehalvdelen til venstre for kampvert/banesekretær. Dommer avgjør med 

myntkast/loddtrekning om hvilket lag som tar avspark. Ballen er i spill så snart 

den er berørt av det laget som tar avspark. Det kan gjøres mål direkte fra 

avspark. 
 

MÅLSPARK 

Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. 

Ved målspark kan ballen spilles/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må 

ligge på bakken, men ikke over midtlinjen. Hvis dette skjer skal det dømmes 

frispark til motparten fra der ballen passerer midtlinjen.  

NB! I ungdomsfotballen (og eldre) kan keeper etter redning kaste/spille ballen 

over midtlinjen. 
 

DRAKTLIKHET:  

Ved draktlikhet skal det lag som står sist oppført i kampprogrammet (bortelag) 

bytte drakter, eventuelt benytte vester. Vester er til låns ved kampvert/ 

banesekretariat. 

FEIL OG OVERTREDELSER 

Direkte frispark 

Det er ti forseelser som straffes med direkte frispark, og forutsetningene er 

at 

 ballen må være i spill 

 forseelsen må være gjort på spillebanen 

 forseelsen må være gjort mot en motspiller 

 dommeren må oppfatte forseelsen som uforsiktig, hensynsløs eller med 

unødig mye kraft (gjelder punktene 1–6 ). 

Dommeren skal dømme frispark dersom en spiller: 

1. sparker eller forsøker å sparke en motspiller 

2. feller eller forsøker å felle en motspiller 

3. hopper på en motspiller 

4. angriper en motspiller 

5. slår eller forsøker å slå en motspiller 

6. skyver en motspiller 
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Et direkte frispark skal også dømmes når en spiller gjør seg skyldig i en 

av de følgende fire forseelser: 

1. under utførelse av en takling treffer motspiller før ballen 

2. spytter på en motspiller 

3. holder en motspiller 

4. med forsett tar i / spiller ballen med hånd eller arm (unntatt keeper i 

eget straffefelt) 

Straffespark 

Et straffespark blir tildelt motparten hvis en spiller innenfor eget 

straffesparkfelt begår en av de forannevnte ti forseelser (a–j), uansett hvor 

ballen befinner seg på spillebanen, forutsatt at den er i spill. 

Indirekte frispark 

Det er ikke et krav at forseelsen skal være «stygg» eller «alvorlig» eller gjort 

mot en motspiller, for å kunne straffes med indirekte frispark. Indirekte 

frispark kan følgelig også dømmes ved forseelser mot en spiller fra eget lag. 

Forutsetningene er: 

 Ballen må være i spill 

 Forseelsen må være gjort på spillebanen 

Et indirekte frispark tildeles også motstander hvis keeperen innenfor 

eget straffesparkfelt begår en av følgende forseelser: 

1. bruker mer enn seks sekunder når han/hun kontrollerer ballen med 

hendene før han/hun frigjør den for spill 

2. berører ballen med hendene igjen etter at han/hun har frigjort den for 

spill og den ikke er berørt av annen spiller 

3. tar ballen med hendene etter at den med hensikt er sparket til ham fra en 

medspiller 

4. tar ballen med hendene etter å ha mottatt den direkte fra et innkast tatt 

av en medspiller 

Indirekte frispark tildeles motstanderne hvis en spiller, etter dommerens 

skjønn: 

1. spiller på en måte som anses som farlig 

2. stenger en motspiller fra å komme fram 

3. hindrer keeperen i å frigjøre ballen fra hendene 

4. begår enhver annen forseelse som ikke tidligere er nevnt i regelen for feil 

og overtredelser, hvor spillet stoppes for å advare eller vise ut en spiller 
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GULT KORT 

Tildeles en spiller som 

 gjør seg skyldig i usportslig opptreden 

 ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser 

 har gjentatte overtredelser av spillereglene 

 hindrer gjenopptagelse av spillet 

 unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved 

frispark, hjørnespark eller innkast 

 inntreder eller gjeninntreder på spillebanen uten dommerens samtykke 

 med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke 

Håndheving av gult kort (umiddelbar soning) 

Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for 

gule kort i Ungdomsfotball i aldersklassene 13–16 år. De forseelser som er 

gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 

minutters utvisning. 

 Dommer viser gult kort (som tidligere). 

 Spiller skal forlate banen i 3 minutter og tiden regnes fra spillet 

gjenopptas. Etter 3 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det 

trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra 

dommeren. 

 Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning. 

 Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og 

sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet. 

 Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. 

Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av 

kampen.  

 Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av 

den tredje til den første er ferdig. Maks. 2 «utvisninger» samtidig. Dette 

vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en 

utvisning ad gangen. Ved nierfotball bør man aldri komme under seks 

spillere på hvert lag. Det vil si at dersom et lag har fått tildelt to røde 

kort, kan laget samtidig sone én 2 minutters utvisning. 

 Om keeperen skal ut i 2 minutter, må laget sette annen spiller 

(draktskifte) i mål. Ordinær keeper kan kun returnere ved stopp i spillet. 

 Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt. 
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Ved sjuerfotball skal man aldri komme under fire spillere på hvert lag. Det vil si 

at dersom et lag har fått tildelt to røde kort, kan laget samtidig sone én 2 

minutters utvisning. 

Utvisning – rødt kort 

Tildeles spiller som begår en av de sju følgende forseelser: 

 er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene 

 er skyldig i voldsom opptreden 

 spytter på en motspiller eller enhver annen person 

 fratar motparten et mål eller klar scoringssjanse ved forsettlig bruk av 

hånden (gjelder ikke keeper i eget straffesparkfelt) 

 fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar 

scoringssjanse ved å begå en forseelse som skal straffes med frispark 

eller straffespark 

 bruker fornærmende, krenkende eller grov språkbruk/gestikulering 

 blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp 

 

FRISPARK 

Typer frispark 

Frispark er enten direkte eller indirekte 

Direkte frispark 

 Hvis ballen ved et direkte frispark spilles direkte i motstanderens mål 

skal mål godkjennes. 

 Hvis et direkte frispark settes direkte i eget mål, skal hjørnespark 

tildeles motparten. 

Indirekte frispark 

Dommeren viser indirekte frispark ved å løfte armen over hodet. Han holder 

armen i denne stillingen til sparket er tatt og ballen blir berørt av en annen 

spiller eller går ut av spill. 

Avstand mellom ball og motstandere ved frispark er 5 meter. 

  



6 

 

STRAFFESPARK 

Straffespark dømmes mot et lag som har begått en av de 10 forseelsene som 

medfører direkte frispark til motstander når forseelsen er begått innenfor eget 

straffesparkfelt og ballen er i spill. 

Mål kan scores direkte fra straffespark. 

Tid skal legges til for at et straffespark kan utføres i slutten av begge 

omgangene og i eventuelle ekstraomganger. 

Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen 

 

SLUTTSPILL: 

Alle sluttspill er planlagt avviklet på søndag 20. august. Fra delfinaler til finale. 

Dersom antallet blir slik at det må spilles mange delfinaler vil sluttspillet starte 

sent lørdag 19. august 

Antall deltagende lag i hver klasse bestemmer hvor mange sluttspill og hvilket 

nivå hvert sluttspill starter på. 

Det vil kun bli spilt bronsefinale i A-sluttspillet. For å oppnå fem kamper er det 

mulig at det blir gjennomført plasseringskamper. Studer derfor sluttspillene 

nøye. 

 

POENGLIKHET INNLEDENDE PULJER:  

Ved poenglikhet i innledende puljer i klassene for smågutt og småjente (13 & 14 

år), 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 kampsekretariat   
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PULJER MED ULIKT ANTALL LAG INNEN SAMME KLASSE (smågutt og 

småjente): 

Dersom en klasse har puljer med ulikt antall lag og de lag som skal videre til et 

sluttspill ikke bestemmes direkte av plassering i puljen, men for eksempel beste, 

og neste beste 2er går videre til A-sluttspill mens resterende 2ere går til B-

sluttspill, gjelder følgende regler: 

- Rangering innad i puljen bestemmes av standard metode. Etter poeng og 

dersom lik poeng etter punktet over. 

- Rangering mellom lag på samme plassering, i overstående eksempl de lag 

som ble nr 2 i hver pulje, bestemmes etter følgende regler: 

o Det laget som er nr 2 i en pulje med flere lag vil bli trukket poeng 

og mål (scoret og innsluppet) i kampen mot det laget som ble sist i 

lagets pulje. 

o Da vil alle 2ere ha samme antall spilte kamper, og rangeres etter 

poeng, ved likhet målforskjell, ved fortsatt likhet antall scorede 

mål eller ved fortsatt likhet loddtrekning  

 

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. 

Dersom et lag scorer i ekstra omgang vinner dette laget kampen og kampen 

avsluttes (golden goal) 

Dersom ekstra omgang avsluttes uten scoringer avgjøres kampen på 

straffespark. Lagene starter med tre utøvere på hvert lag, ved fortsatt 

uavgjort etter disse straffesparkene tar en og en spiller på hvert lag 

straffespark inntil avgjørelse, ved at det ene laget scorer og det andre ikke. 

 

 

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 Hovedsekretariat innen 1 time etter kampens 

slutt.  

Protestgebyr er kr 300,- som tilbakebetales ved godkjent protest. Ved 

forkastet protest tilfaller protestgebyr arrangør. 
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I henhold til breddereglementet kap 6 kan juryen ilegge følgende sanksjoner: 

a) Irettesetting. 

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

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. 

e) Bøter med inntil kr 2.000,– for lag. 

Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den 

selv kan ilegge, anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben 

sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter 

reaksjonsreglementet kapittel 3. 

 

Juryens avgjørelse er i alle saker endelig. 

 

 

JURY: 

Juryformann: Per Arne Halvorsen, Roterud IL, 97764913 

Jurymedlem 1: representant for arrangør  

Jurymedlem 2: representant for en av de deltakande klubber 

 


