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1. DELTAKELSE / RETTIGHETER / PLIKTER. 

1.1.  Adidas Cup finner sted hvert år for lag i følgende klaser J13, G13, J14, 
G14, J15, G15, G16 og J17 (16 og 17 åringer i samme klasse). Alle lag registrert i 
NFF/FIKS innenfor disse klassene har mulighet til å delta. ‘’ 
 

1.2.  Påmeldingsfristen er rundt 1. mars hvert år og de deltakende klubber 
forplikter seg til å betale deltakeravgift. Påmelding er ikke godkjent før betaling er 
mottatt. 
 

1.3.  Ved deltakelse i Adidas Cup forplikter klubbene seg til å følge de regler, 
retningslinjer og pålegg som til enhver tid er gjeldende. 
 

1.4.  Klubbene forplikter seg til å arrangere alle kampene i henhold til lover, 
regler og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. 
 

1.5. Kampene skal arrangeres i henhold til prinsippene i Fair-Play slik som 
definert av NFF. 
 

1.6. Arenaene som benyttes i Adidas Cup skal være tilfredsstillende forsikret. 
Baneeierne er ansvarlig for at dette er i orden. 
 

1.7.  Vind Idrettslag har rett til å benytte foto, audiovisuelt og visuelt materiale 
av spillere og ledere, så vel som klubbnavn, klubbemblem og –drakt til ikke-
kommersielt bruk innenfor rammen av Adidas Cup. 

 
1.8. Ingen klubb kan pålegges å spille cup- og/eller seriekamper to dager på 

rad. Evt. tvister mellom lag vedr. kamptidspunkter avgjøres av Vind IL. 
 
1.9. Kontaktinformasjon arrangør: 

 
Funksjon:  Navn:   e.post:   Telefon: 
Turneringsansvarlig Andreas Lotterud adidascup@vindil.no  922 04 807 
Daglig leder Vind IL: Ketil Gjerde  ketil@vindil.no  943 49 080 
 
 

2. ORGANISERING – ANSVARSFORHOLD. 
2.1.  Vind IL er turneringens høyeste myndighet og ansvarlig for at alle 

beslutninger som tas er i henhold til gjeldende bestemmelser, med unntak av 
forhold som sorterer under NFFs juridiske utvalg og komiteer. 

 
2.2. Vind Idrettslag vil på best mulig måte legge forholdene til rette for 

avviklingen av adidas Cup, utarbeide kampoppsett, turneringsbestemmelser, samt 
administrere konkurransen og arrangere sluttspillhelgen med semifinaler, 
bronsefinaler og finaler. 
 

2.3. Følgende komiteer behandler saker som normalt sorterer under deres 
arbeidsområder: 

a) Vind ILs administrasjon behandler saker som advarsler, utvisninger og 
bortvisninger.  

b) Juryen behandler anker over avgjørelser truffet av Vind ILs administrasjon. 
Disse tingene som er strøket over står også lenger ned. 
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2.4. Klubbene er ansvarlige for sine medlemmers, spilleres, lederes og 
tilhengeres adferd. Dette gjelder også personer som arbeider for klubben i 
forbindelse med avvikling av kampene i Adidas Cup. 

 
2.5. Klubbene forplikter seg til å avvikle kampene i Adidas Cup i henhold til de 

krav, begrensinger og plikter som NFFs Sikkerhets og arrangementsbestemmelser 
angir. 

 
2.6. Klubbene forplikter seg til å spille sine hjemmekamper på sin hovedarena. 

Bruk av reservearenaer skal på forhånd være godkjent av Vind IL. 
 

2.7. Kampsted under cup spillet skal i god tid meldes Vind IL. 
 

3. Konkurransesystem. 
3.1.  Kamper. 
a) Kampene gjennomføres etter følgende modell: 

• Påmeldingsfrist: 3.mars 
• Kampoppsett publiseres 12.mars 
• Gruppespill 24.mai 
• 32.- og 16.delsfinale gjennomføres innen 7.juni 
• 8.delsfinale gjennomføres innen 21.juni. 
• Kvartfinale gjennomføres innen 1.september. 
• Sluttspill (semifinaler og finaler) spilles 21.-22 september. 

 
b) Kampene i puljespillet spilles som enkel serie der poeng og målforskjell avgjør 

rangering ved eventuell poenglikhet. Er målforskjell lik teller antall scorede mål. 
 

c) Puljevinnerne og alle toere går videre fra puljespillet. Antall lag påmeldt pr. 
klasse, samt eventuelle geografiske hensyn avgjør om noen av treere som 
eventuelt også går videre fra puljespillet og/eller om enkelte toere må ut i egne 
kvalifiseringskamper før videre sluttspill (eksempelvis egen 1/16-delsfinale, før 
1/18-delsfinale). 
 
 

d) I tilfeller hvor regel om «beste toer» eller «beste treer» blir avgjørende for videre 
sluttspill, baseres dette på antall poeng pr. antall spilte kamper for aktuelle lag. 
Deretter Regler for rekkefølge på tabellen: 
 

1.Poeng 
2.Målforskjell 
3.Scorede mål 
4.Poeng (innbyrdes) 
5.Målforskjell (innbyrdes) 
6.Scorede mål (innbyrdes) 

 
 

e) Kampene etter puljespillet spilles som rene cuprunder, etter utslagsmetoden. 
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f) Følgende spilletid gjelder for de forskjellige årsklassene: 
• Jenter/Gutter 13år-14år 2x35min 
• Jenter/Gutter 15år-16år 2x40min 
 

g)  Følgende konkurransesystem gjelder for de forskjellige årsklassene: 
• Jenter/Gutter 13år spiller 9er fotball (adidas cup anbefaler og oppfordrer til 
nierfotball på langs fra 16-meter til16-meter).  
• Jenter/Gutter 14år-16år spiller 11er fotball 
 

h) I alle runder etter puljespill, spilles ekstraomganger på 2x 5 minutter med 
sidebytte, dersom resultatet etter ordinær tid er uavgjort. Er resultatet etter 
ekstraomgangene fortsatt uavgjort, skal kampen avgjøres ved 
straffesparkkonkurranse. Jfr. Spillereglene. 
 

i) Kampens vinner, i alle kamper utenom finalen, er kvalifisert til deltakelse i neste 
runde. 

 
j) Trekning av kamper etter puljespillet gjennomføres i et sertifisert system; 

Cupmanager. 
 

k) Ved oppsett av kampene skal det tas geografiske, økonomiske og sportslige 
hensyn. Vind IL avgjør hvilke lag som skal ha hjemmekamp. 

 
l) Alle semifinaler og finaler spilles på Gjøvik. 

 
3.2. Det er lagene selv som fastsetter kamptidspunkt innenfor de gitte frister, for alle 

kamper bortsett fra semifinaler og finaler. 
 

3.3. Ved uteblivelse til kamp henviser vi til reglene i Breddereglementet kapittel 9. Lag 
om uteblir eller trekker seg fra kamp vil bli ilagt et gebyr. 

 
3.4.  Berammelse, omberammelse og eventuelt utsettelse av kampene i Adidas Cup 

skal skje med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere 
frist. Flytting av kampstart til annet tidspunkt samme dag eller flytting av kampen til 
en nærliggende bane, er ikke å anse som å omberamme kampen, men skal være 
godkjent av Vind IL.  
 

3.5. Ved reiseavstander over 3 timer en vei skal lagene finne en egnet arena ca. 
halvveis mellom begge klubbers hjemmebaner. Dersom lagene er enige kan kampen 
spilles på det ene lagets hjemmebane.  
 

3.6. Hjemmelag organiserer leie av bane og sørger for å skaffe dommer til kampen. 
Spilles kampen på en nøytral bane pga. reiseavstand oppfordres klubbene til å dele 
alle kostnader. 
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4. PREMIERING. (inntil 20 spillere pr. lag) 
4.1. Vinnere pr. klasse mottar: 

• Pokal, Medalje, Adidas T-Skjorte og Adidas Bag. 
 

4.2. Andreplass pr. klasse mottar: 
• Pokal, Medaljer og Adidas Sekk 

 
4.3. Tredjeplass pr. klasse mottar: 

• Pokal, Medaljer og Sko bag 
 

4.4. Fjerdeplass pr. klasse mottar: 
• Adidas Ball. 

 
4.5. Beste spiller pr. klasse mottar: 

• Adidas matchball og Statuett 
 

4.6.  Beste dommer og beste assistentdommer mottar: 
• Gavekort 

 
 
5. KAMPRAPPORT. 
Når puljene er publisert vil alle påmeldte lag bli tilsendt en epost med en link. Linken 
fører dere til en personlig lagside hvor dere kan se en oversikt over alle lagets kamper, 
kontaktinformasjon til motstanderne o.l. Alle lag må gjennomføre følgende rutiner før 
hver enkelt kamp: 

• Laste ned en kamprapport (genereres ferdig utfylt med lagnavn og tropp med 
navn på spillerne). 

• Angi tid og sted for kampen 
• Fyll inn kampens sluttresultat (hjemmelaget har ansvar for å melde inn 

kampens sluttresultat). 
• Laste opp et bilde av ferdig utfylt og signert kamprapport etter kampen 

(Scann det eller send et tydelig bilde med mobilen) 
 
6. PROTESTER / ANKER og JURY. 
Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge protest innen 
48 timer etter kampens slutt. 
 
6.1. FRISTER 
Protester må varsles og inngis innen fastsatte frister. 
 
6.2. GEBYR 
Protest skal være skriftlig og protestgebyr kr. 1000,- må være innbetalt innen 
fristen. 
 
6.3. JURY. 
Det oppnevnes en uavhengig jury som behandler alle protester og anker. Kontakt 
informasjon fås ved henvendelse Vind IL. 
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7. SPILLERE 
For å delta i kamper i Adidas Cup må spillerne være spilleberettiget for angjeldende 
klubb. For øvrig vises til Breddereglementet. 
 
 
 
7.1. GJESTESPILLERE. 
Med bakgrunn i § 2-1 om spilleberettigelse vil det ikke være mulig med 
gjestespillere, da en eventuell innvilgelse vil bety at spillere konkurrerer for flere enn 
en klubb over tid. I ytterste fall mars til september, noe som ikke er tillatt. 
 
Dersom formålet med gjestespillere er at klubbene har behov for dette for å stille lag, vil 
dette også gjøre utslag i ordinært seriespill. Dersom hjemmehørende krets har godkjent 
samarbeidslag i forkant av sesongen for deltakelse i seriespill, så er dette et samarbeid 
som vil være mulig å videreføre også i Adidas Cup. 
Understreker at en slik løsning vil betinge at et samarbeidslag allerede er godkjent i 
hjemmehørende krets, for å sikre rettferdig påmelding og at man ikke slår sammen 
lag som allerede holder høyt nivå. 
 
7.2. HOSPITERING 
I alle aldersklasser kan et lag pr. kamp benytte spillere som er yngre enn klassen de 
deltar i ellever- og nierfotball.  
 
 
 
 
7.3. OVERÅRIGE SPILLERE. 
Nytt fra 2017: Overårige spillere kan ikke benyttes i lavere aldersklasser. I 
spesielle tilfeller kan man søke dispensasjon om å få bruke inntil 2 spillere som er 1-ett 
år eldre. Søknad sendes Vind IL sammen med dokumentasjon fra klubb og krets. 
 
 
 
8. DOMMERE 
a) I alle kamper fra gruppespill til og med kvartfinaler er det hjemmelaget som er 

ansvarlig for å sette opp dommer. Hjemmelaget står for dommerkostnader i henhold 
til NFFs retningslinjer.  

b) Vind IL er, sammen med NFF Indre Østland, ansvarlig for oppnevnelse av dommere, 
assistentdommere og fjerde dommere til semifinaler og finaler. 

c) Dommer skal være nøytral. 
 
9. DOPING/DOPINGKONTROLL 
Det er forbudt å bruke midler eller metoder som fremgår av IOCs eller 
NIFs dopingliste. Det er forbudt å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule 
 
bruk av dopingmiddel eller metode. Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, erverve, 
sende, overdra eller være i besittelse av middel som nevnt i første ledd, når dette kan 
(antas å ha vært eller skulle) brukes i doping sammenheng. Innkalling til eller 
gjennomføring av dopingkontroll kan skje uten forhåndsvarsel. 
 


