
Turneringsreglement 
 

Cubus Friends Cup  
 
 
 
Aldersklasser, spillform og spilletid 

• 8-10 år – 5er fotball – 1x20 min 
• 11-12 år – 7er fotball – 1x20 min 

 
Deltagelse og spilleberettigelse 

• Det er ikke tillat med bruk av spillere fra andre klubber. 
• Spillere som deltar i cupen må være medlem av en klubb som er medlem i NFF. 

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



Ellers følger vi følgende spilleregler for 5er fotball i Oslo fotballkrets 
 
Spillebanen 
Spillebanen er 20x30 meter, Straffefelt 15x6 meter 
 
Ballen 
8-9 år – Ballstørrelse 3 
10 år – Ballstørrelse 4 
 
Antall spillere 
5 spillere på banen – 4 utespillere pluss keeper 
 
Inbytteregel 
Flyvende innbytte, spilleren må forlate banen før inbytter inntrer. En spiller som er byttet ut kan 
byttes inn igjen. 
 
 
Spillets begynnelse 
Ballen er i spill når den er blitt sparket og klart er satt i bevegelse. 
Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark. 
Dersom dette skjer skal det tas nytt avspark 
 
Offside 
Nei 
 
Frispark 
Alle frispark er direkte frispark. 
Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark. 
Straffespark 
Straffesparket tas 6 meter fra mållinje, på straffesparklinjen. 
 
 
Målspark 
Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes 
ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. 
Motstander (forsvarende lag) må være utenfor pressfri sone ved målspark 
Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra 
keeperen. 
Brudd på regelen fører til ny igangsetting. 
Keeper har mulighet til å foreta målspark raskt før forsvarende lag er ute av den pressfrie sonen. 
Hvis keeperen etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan keeperen spille så langt 
han/hun vil. 
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre 
ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer 
midtlinjen. 
 
Hjørnespark 
Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes Motstander må være minst 5 meter fra 
ballen 
  



Ellers følger vi følgende spilleregler for 7er fotball i Oslo fotballkrets 
 
Spillebanen 
Spillebanen er 30x50 meter, straffefelt er 21x8 meter 
 
Ballen 
Ballstørrelse 4 
 
Antall spillere 
7 spillere – seks utespillere pluss målvakt. 
 
Inbytteregel 
Flyvende innbytte, spilleren må forlate banen før inbytter inntrer. En spiller som er byttet ut kan 
byttes inn igjen. 
 
Spillets begynnelse 
Ballen er i spill når den er blitt sparket og klart er satt i bevegelse. 
Det kan ikke gjøres mål direkte fra avspark. 
Dersom dette skjer skal det tas nytt avspark 
 
Offside 
Nei 
 
Frispark 
Alle frispark er direkte frispark. 
Motstanderen må være minst 5 meter fra ballen ved avspark og frispark. 
Straffespark 
Straffesparket tas 8 meter fra mållinje, på straffesparklinjen. 
 
Målspark 
Målspark tas hvis ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen sparkes/kastes 
ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken. 
Motstander (forsvarende lag) må være utenfor pressfri sone ved målspark 
Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra 
keeperen. 
Brudd på regelen fører til ny igangsetting. 
Keeper har mulighet til å foreta målspark raskt før forsvarende lag er ute av den pressfrie sonen. 
Hvis keeperen etter redning tar med seg ballen utenfor målfeltet, kan keeperen spille så langt 
han/hun vil. 
Det er ikke lov å kaste eller spille ballen over midtlinjen ved målspark, eller når keeperen skal frigjøre 
ballen etter redning. Hvis dette skjer skal det dømmes frispark til motparten fra der ballen passerer 
midtlinjen. 
NB! I sjuerfotball kan keeper etter redning kaste/sparke ballen over midtlinjen. 
 
Hjørnespark 
Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes Motstander må være minst 5 meter fra 
ballen 
 


