HALSEN IF & ALTI NORDBYENS

KUNSTGRESSCUP
TURNERINGSREGLEMENT

Cupen arrangeres iht. Breddereglementet
og de øvrige regler som gjelder Norges
Fotballforbunds konkurranser. Kampene
følger NFFs Spilleregler og retningslinjer
med unntak av spilletider.
AVVIKLING AV KAMPER
Barnefotball
Det spilles serie uten rangering/resultat.
Lagene plasseres ut i puljer og får minimum
3 kamper samme dag innenfor en tidsramme
på 3-4,5 timer.
Ungdomsfotball
Lagene blir inndelt i puljer på fire til fem lag.
Disse spiller enkel serie. De 2 beste lagene i
hver pulje går videre til sluttspill som spilles
som utslagsturnering. Arrangør forbeholder
seg retten til å sette opp sluttspillet,
avhengig av antall påmeldte lag.

Protester
Ønsker et lag et kampresultat kjent ugyldig
må det nedlegges protest. Protester skal
leveres skriftlig sammen med gebyr kr. 500,i sekretariatet, senest 1 time etter kampslutt.
Protesten skal være undertegnet av lagleder
eller klubbens fungerende leder. Turneringsjuryen behandler protesten. Dersom protest
tas til følge returneres protestgebyret.
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige
og kan ikke ankes.
Forklaringsrett
Utviste/bortviste spillere og ledere har rett
til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse
med utvisning/bortvisning. Slik forklaring
skal være juryen/sekretariatet i hende
senest to timer etter kampslutt.

Jury
Turneringen har en egen jury til behandling
av brudd på Breddereglementet, turneringsreglementet og de øvrige regler som gjelder
NFF sine konkurranser, samt protester. Alle
henvendelser gjøres til sekretariatet.

Rangering i seriespill – 13 år
1. Poengtall
2. Ved poenglikhet går det lag foran som
har møtt til flest kamper.
3. Best målforskjell (Ved walkover settes
resultatet til 3-0)
4. Scoret flest mål.
5. Fortsatt likt - Resultatet av innbyrdes
kamper avgjørende. Står tre eller flere
lag fortsatt likt etter at antall scorede mål
er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen
av en tabell satt opp etter de innbyrdes
oppgjør mellom disse lagene.
6. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort, skal den avgjøres ved straffesparkkonkurranse.

Juryen
Leder: Stig Thorstensen, Halsen
Medlem: Jan Rune Andreassen, Halsen
Medlem: Alexander Gogstad, Halsen

Uavgjort etter ordinær tid i sluttspill 13 år
Alle kamper skal ha en vinner. Hvis en kamp
ender uavgjort, avgjøres den ved straffesparkkonkurranse.

Spilletid
6-7 år		
8-9 år		
10-11 år		
12 år		
13 år		

1 x 20 min, spillform 3´er
1 x 20 min, spillform 5´er
1 x 20 min, spillform 7´er
1 x 20 min, spillform 9´er
1 x 30 min, spillform 9´er
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Spillernes utstyr
Ved eventuelt draktlikhet skal bortelag bytte.
Lagene skal ha med egne overtrekk dersom
de ikke har bortedrakter. Det er krav om at
alle spillere benytter leggskinn.

forsinket skal arrangøren varsles om dette.
Dersom et lag ikke har møtt til fastsatt
kampstart regnes det som uteblitt og laget
kan, dersom det ikke foreligger gyldig grunn,
tape kampen på «walk over»

Spilleberettigelse
Spillere som deltra skal være spilleberettiget
etter Breddereglementet § 2-1
Det godtas ikke gjestespillere i denne
turningen.

Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til om laget som har uteblitt har” gyldig
grunn”, og hva som blir utfallet av kampen.

Sammensatte lag
Klubber som har fått godkjent sammensatt
lag av sin krets, kan delta i denne turneringen. Det er ikke anledning til å søke arrangør
om egne sammensatte lag.
Overårige
I denne turneringen tillates overårige spillere
som allerede deltar på det aktuelle laget i
serien. Det åpnes ikke for bruk av overårige
spillere dersom klubben stiller med lag i
serien, i aldersklassen over. Unntak her er
overårige som er gitt dispensasjon fra
kretsen med årsak i sosiale eller medisinske,
eller manglende kamptilbud, etter breddereglementet § 2-4.
Bruk av spillere mellom lag 13 år
For klassene 13 år kan en spiller delta på inntil to lag i samme årsklasse. På laglisten skal
spilleren oppføres på begge aktuelle lag i
den aktuelle klassen.
Frammøte
En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag
plikter å reise så tidlig at laget er fremme i
god tid før kampen. Dersom et lag blir
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