
Holmen Jentecup 2020: J.13 (9er fotball) 

Turneringsreglement 
 

IDENTIFIKASJON 

Før turneringsstart må alle lag levere spillerlister som inkluderer fulle 

navn, fødselsdato og draktnummer for samtlige spillere som skal 

benyttes. 

 

Hvis et lag benytter en spiller som ikke er registrert for turneringen, eller 

spilleren ikke oppfyller kravene for å delta, vil laget tape den respektive 

kampen hvor den ureglementerte spilleren ble benyttet på W.O (0-3). 

 

TROPPSTØRRELSE + INNBYTTERE 

Det er ingen maksimal troppstørrelse i turneringen. Man kan 

gjennomføre så mange spillerbytter man ønsker i løpet av en kamp, og 

spillere som er byttet ut står fritt til å benyttes igjen senere i kampen. 

Alle bytter må godkjennes av hoveddommer og evt linjedommer. Feil 

bytte medfører gult kort. 

 

SPESIELLE TILLATELSER 

Det gis ingen tillatelser til bruk av gjestespillere i turneringen. 

Ingen overårige spillere er tillatt i turneringen, med mindre dispensasjon 

er gitt av krets i innværende sesong. 

 

DRAKTER 

Alle lag skal registreres med hjemmedrakter og bortedrakter, med 

avvikende farger. Alle drakter må være korrekt merket med draktnummer 

som er registrert i spillerlister som leveres før turneringsstart. 

Hvis hoveddommer mener at det er draktlikhet mellom to lag, vil 

bortelaget få beskjed om å skifte drakter. 

 

 

BANER 

Alle kamper gjennomføres i Holmen Idrettspark, og samtlige kamper 

spilles på kunstgress av høy kvalitet. Det er satt opp 2 (to) 9-erbaner per 

11-er bane. 

 



KAMPBALLER 

Kampballer er levert av Nike (str.4). Det er ikke tillatt å benytte andre 

baller enn de turneringen stiller med i løpet av helgen. 

 

TURNERINGSSYSTEM 

Turneringen spilles med gruppespill og sluttspillskamper / 

plasseringskamper. Alle lag er garantert 4 kamper. 

 

KAMPOPPSETT 

Deltagende lag vil motta kampoppsett senest 10 dager før turneringen 

starter. Turneringsleder innehar retten til å endre på kampoppsettet før 

turneringen starter. I dette tilfellet vil trenere og lagledere bli informert per 

e-post i god tid. 

 

HVA SKJER VED UAVGJORT I EN SLUTTSPILL / 

PLASSERINGSKAMP? 

Hvis det står uavgjort etter ordinær tid i en sluttspillskamp / 

plasseringskamp, vil kampen bli avgjort på straffesparkkonkurranse. 
 

STRAFFESPARKKONKURRANSE  

Straffesparkkonkurranse vil bli avholdt etter FIFA reglement (art.10).  

Kun spillere som er på spillebanen eller har forlatt spillebanen for å rette 

på utstyr eller motta behandling ved kampslutt (inklusive 

ekstraomganger) kan delta i straffesparkkonkurransen. Disse betegnes 

som «godkjente spillere». 

- Hvert lag skal skyte best av 5 straffespark, hvor lagene skyter 

annenhver straffe. Hvis det fortsatt står uavgjort etter 5 straffer, vil 

straffesparkkonkurransen fortsette, med 1 og 1 straffe, helt til det er 

kåret en vinner.  

- Kun spilleren som skal skyte straffesparket og keeperen er tillatt 

rundt målområdet. Resten av spillere og støtteapparat skal 

oppholde seg på midten av banen. 

- Det skal være en ny straffeskytter hver gang, helt til alle spillere har 

skutt.  

- Hvert straffespark skal tas av en ny spiller og alle godkjente 

spillerne må ha tatt ett straffespark før en fra samme lag kan ta sitt 

andre straffespark. 
 

 



SPILLETID 

Alle kamper spilles over 2 x 20 minutter, med 3 minutters pause mellom 

omgangene. 

 

PUNKTLIGHET 

Alle lag som skal spille må være i oppvarmingsområdet 30 minutter før 

avspark, eller bekrefte at de har ankommet anlegget til 

turneringsansvarlig. Lag som ikke er klare til avtalt kamptidspunkt, vil 

tape kampen 0-3 på W.O. 

 

POENG 

Seier: 3 poeng. Uavgjort: 1 poeng. Tap: 0 poeng. 

 

VED POENGLIKET MELLOM TO ELLER FLERE LAG I 

GRUPPESPILLET: 

1. Målforskjell 

2. Flest scorede mål 

3. Færrest innsluppende mål 

4. Innbyrdes oppgjør 

5. Fair Play: Laget med færrest kort vinner. 

6. Loddtrekning 

 

DOMMERE: 

Dommere fra NFF Oslo (Oslo Fotballkrets) og klubbdommere fra Holmen 

IF Fotball er tildelt dommeroppdragene i Holmen Jentecup. Holmen IF 

Fotball stiller med dommeransvarlig / observatør som også sitter i juryen 

ved evt protestsaker. 

 

KARANTENER 

En spiller som pådrar seg 3 gule kort får automatisk en kamps 

karantene, som umiddelbart trer i kraft (står over neste kamp i 

turneringen). Denne regelen gjelder for alle kamper, minus en evt finale, 

hvor spillere ikke kan stå over pga gule kort. 

Alle gule kort blir slettet etter gruppespillet, med mindre en spiller pådrar 

seg 3 gule kort, og må stå over en evt sluttspillskamp / plasseringskamp. 

En spiller som pådrar seg rødt kort får minimum 1 kamps karantene. En 

evt rapport fra ansvarlig dommer kan medføre at karantenen blir utvidet. 

Karantene for rødt kort gjelder også i en evt finale. 

 

 



PROTESTER 

Alle formelle protester skal leveres skriftlig til turneringsansvarlig senest 

30 minutter etter at kampen er ferdigspilt. 

Protestgebyr: 1000,- NOK 

 

Alle avgjørelser som blir tatt av en jury er endelig, og kan ikke ankes. 

Protestgebyr tilbakebetales hvis protesten blir tatt til følge. 

NB: Det kan kun protesteres på regelbrudd, ikke dommerens 

skjønnsmessige avgjørelse. Dvs at en evt offside situasjon ikke er 

protestgrunnlag, men hvis et lag f.eks. har hatt for mange spillere på 

banen, kvalifiserer dette til et protestgrunnlag. 

Vi godtar ikke videobevis i protestsaker. 

 

MODIFIKASJONER 

Alle potensielle situasjoner som ikke er forutsett fra turneringsansvarlige, 

er turneringsansvarlige sitt ansvar. De innehar retten til å tolke 

regelverket på best mulig måte, for å ta en fornuftig avgjørelse. 

 

UBENYTTEDE REGLER 

Den “norske” gultkort-regelen som tilsier at gult kort er 5 minutters 

karantene, gjelder ikke i turneringen. 

 

Utenom dette benyttes vanlige 9-er / 11-er fotballregler. 


