Nordstrand jentecup. Velkommen til 9er-fotball
17. – 18. mars 2018
Turneringsreglement
Spilletid: 2x18 minutter
Spillform: 9’er for jenter født i 2005 eller senere.
Ball: 4’er
Mål: 7’er
Bane: Hallager kunstgress m/gummispon. Lengde: 60 meter, Bredde: 40 meter
Laglister: Alle lag skal levere inn utfylt lagliste med navn og draktnummer på alle spillere før første
kamp. Laglister finnes i sekretariatet.
Antall spillere pr. lag: Det er lov til å benytte 16 spillere pr. lag. For å kunne stille lag i nivå 1 og nivå
2, er det ved behov tillatt å bruke inntil fire spillere på begge lagene. Kun spillere som er ført opp på
lagliste er spilleklare for laget.
Overårig spiller: Det er ikke tillatt å bruke overårige spillere.
Innbytte av spiller: Det er flyvende bytte av spillere under kamp. Spiller som går av banen skal være
over sidelinjen før ny spiller kan settes inn.
Gult kort: Ved gult kort skal spiller umiddelbart sone fem minutters karantene. Trener sammen
med dommer er ansvarlig for tiden spiller skal sone, maks to spillere for samme lag kan sone
karantene for gult kort samtidig. Hvis en tredje spiller får gult kort mens to andre soner karantene,
starter karantene for den tredje spiller når den første spilleren er ferdig med sin karantene.
Rødt kort: Ved rødt kort må spiller/leder/trener umiddelbart forlate banen. Det er ikke tillatt å sette
inn ny spiller i den aktuelle kampen. Ved rødt kort ilegges spiller/eder/trener automatisk karantene
for lagets neste kamp i turneringen. Ved rødt kort i lagets siste kamp er karantene ferdigsonet etter
kampen.
Protest: Protest må leveres til sekretariat innen 15 minutter etter kampslutt. Turneringsjuryen tar
den endelige avgjørelsen om utfallet av protesten.
Draktfarger: Ved like farger på drakter, skifter laget som står oppført som bortelag til bortedrakter,
eller tar på vester som skiller seg fra motstanders farger. Vester kan lånes i sekretariat.

Linjedommer: Hvert lag skal stille med en person som linjedommer til lagets kamper, linjedommer
skal kun markere hvis ball går ut av spill.
Offside: Ja
Gruppespill: Lagene deles inn i grupper av 4 lag hvor alle lag møter hverandre en gang, det gis 3
poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap i gruppespillskampene. Resultater fra
gruppespill gir grunnlag for oppsett av kamper i sluttspill.

Dersom flere lag ender på samme poengsum etter gruppespill, avgjøres plassering på følgende
måte: 1: Målforskjell. 2: Flest scorede mål. 3: Innbyrdes oppgjør. 4: Loddtrekning.
Sluttspill: Ved uavgjort resultat ved full tid i sluttspillkamper skal det spilles 1x5 minutter Golden
goal. Er det fortsatt uavgjort etter dette skal kampen avgjøres ved straffesparkkonkurranse med tre
straffespark til hvert lag. Ved uavgjort etter dette, tas det en og en straffe for hvert lag inntil det
ene laget har vunnet.

Sluttspillet spilles etter utslagsmetoden der vinnende lag går videre. Tapere av semifinalene møtes
i bronsefinale.
Premiering: Lagpremie til de fire beste lagene i hver klasse.
Fair Play: Vi oppfordrer alle spillere, ledere og tilskuere rundt deltakende lag til å ha Fair-play i
fokus, og opptre med respekt og forståelse for dommere, spillere og øvrige som er en del av
turneringen.

Kampene spilles for øvrig etter fotballforbundets regler for 9’er-fotball.

