SKEID 9ER CUP 2019 - REGLEMENT
ALDERSKLASSER, SPILLFORM OG SPILLETID

● J12 (født 2007) – 9er fotball – 2x18min
● J11 (født 2008) – 9er fotball – 1x27min

KAMPUTVIKLING
Innledende kamper
J12 (født 2007)
Innledende kamper vil bli avviklet etter seriesystem. Nummer 1 og 2 i hver pulje samt
de to beste 3-erne på tvers av puljene går videre til A-sluttspill. Øvrige 3-ere og 4 i hver
pulje går til B-sluttspill.
Rekkefølgen i hver pulje blir avgjort ved:
1.
2.
3.
4.
5.

Poengberegning (3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort, 0 poeng for tap)
Målforskjell
Antall scorede mål
Innbyrdes oppgjør
Trekning

Sluttspill
J12 (født 2007)
Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspillet skal kampresultatet avgjøres på
straffespark. Først best av 5 straffer, deretter en og en straffe fra hvert lag.
J11 (født 2008)
Det er ikke sluttspill og det føres ikke resultater i denne aldersklassen.

Drakter
Bortelaget skal skifte drakter ved draktlikhet. Overtrekksvester kan lånes av
arrangøren.
Lån av spillere mellom lag i samme klubb
Vi aksepterer lån av spillere mellom lag i samme klubb der dette er nødvendig for å
stille lag med 2-3 innbyttere, men ber om at det ikke lånes spillere for å «toppe» lag.
Bruk av overårige spillere
Bruk av inntil 3 overårige spillere tillattes der dette enten er nødvendig for å kunne stille
lag eller der de aktuelle spillerne spiller fast som overårige på laget.

Ellers følger vi følgende spilleregler for 9er fotball i Oslo fotballkrets…

Spillebanen
Det spilles på tvers av elleverbanen med 7er-mål.
Straffesparkfelt
8 meter fra stolpen og 11 meter ut.
Ballen
Ballstørrelse 4
Antall spillere
9 spillere – åtte utespillere pluss målvakt
I nierfotball må et lag ha minst 6 spillere for å kunne begynne kampen.
Stiller laget med færre spillere regnes laget som uteblitt.

Inbytterregel
Flyvende innbytte, spilleren må forlate banen før innbytter inntrer. En spiller som er
byttet ut kan byttes inn igjen.
Spillets begynnelse
Ved spillets begynnelse skal motspillere være 9,15 meter unna ved spillets start.
Offside
Offside-regel praktiseres som i elleverfotball.
Frispark
Ved frispark skal motspillere være 9,15 meter unna ballen.
Straffespark
Straffesparkpunktet skal være 8 meter fra mållinjen.
Målspark
Ved målspark må keeper/spiller ta målspark innenfor målfeltet. Tilsvarende spilleregel
som i elleverfotball.

