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Teie cup – turneringsregler 

1. Turneringen gjennomføres i henhold til Norges Fotballforbunds retningslinjer for
kamper og turneringer for spill på små baner (7-er og 5-er fotball). 

1.1.   For klasser 12 år og yngre gjelder spilleregler for barnefotball. Alle deltagere blir 
premiert likt. 

1.2.   For klassen 13 år gjelder spillereglene for 9´fotball for ungdom og voksne. Det settes 
opp sluttspill/plasseringsspill med finaler.  

2. Alle lag må registrere sin ankomst i sekretariatet senest en 1/2 time før lagets første
kamp. Lagliste med navn på alle spillere leveres ved ankomst. Innvilgede dispensasjoner fra 
aldersbestemmelsene eller søknad om slike må legges fram for turneringssekretariatet ved 
registrering av laget. 

3. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Spilleregler 

1. Laget møter ved angjeldende bane senest 10 minutter før kampstart.

2. I klassene 10 år og yngre består hvert lag av 4 utespillere pluss målvakt. I klassene 11 år
og eldre består hvert lag av 6 utespillere pluss målvakt (8 utespillere for 9´fotball). 
Spillerne kan fortløpende bytte ut/inn ved sin lagledelse uten å varsle dommer.  

3. I klassene 7 år kan antall spillere på banen tilpasses kampforløpet iht retningslinjer fra
turneringsledelsen. 

4. Spilletiden pr. kamp er satt til 1 x 25 min.

5. Det laget som står først i spilleoppsettet beholder “sine” drakter ved draktlikhet.
Bortelaget er ansvarlig for å skaffe og benytte annen draktfarge/overtrekksvester. 

Det er påbudt med leggskinn. 
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6. Ved utspill fra mål kan målvakt sette spillet i gang ved å sparke eller kaste ballen fra
enhver plassering innenfor sitt målområde. Dersom keeper kaster eller sparker ballen over
midten ved målspark skal det dømmes et indirekte frispark til motparten fra der ballen
passerer midtstreken.

7. Tilbakespill til keeper.

7.1.   For klassene 12 år og yngre: 

Det er ikke lov å spille ballen tilbake til keeper dersom den fanges av keeper med hendene. 
Det skal ikke bestraffes ut over at det skal presiseres for spillerne at dette ikke er lov. Keeper 
beholder ballen og setter i gang spillet. 

7.2.   For klassene 13 år: 

Det dømmes indirekte frispark dersom keeper tar ballen med hendene etter at en 
medspiller med hensikt sparker ballen til keeper.  

8. Finaler/sluttspillskamper klassen 13 år.

8.1.   Dersom lagene har like mange scorede mål ved kampens slutt kåres vinneren etter 
myntkast med mindre det er finalekamp. 

8.2.   I en finalekamp utvides kamptiden. Laget som først scorer i den utvidede spilletid kåres 
som vinner. Utvidelse av spilletiden organiseres slik:  

8.2.1.     Kampen forlenges med 2 minutter. Begge lag spiller med 5 utespillere pluss målvakt. 

Deretter 

8.2.2.     Kampen forlenges med ytterligere 2 minutter. Begge lag spiller med 4 utespillere 
pluss målvakt. Deretter 

8.2.3.     Kampen forlenges med ytterligere 5 minutter. Begge lag spiller med 3 utespillere 
pluss målvakt. 

8.2.4.     Dersom ingen av lagene scorer i utvidet spilletid kåres det to vinnere. 

9. For områder som ikke er omtalt i dette reglementet gjelder NFFs lover og regler.
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