
Turneringsreglement MFK Futsal Cup 
 

Spilletider 
 
Herrer: 1 x 18 min i gruppespill, 25 min i sluttspill 
Damer: 1 x 18 min i gruppespill, 25 min i sluttspill 
 
Tillegg i tid gjøres ved slutten av kampen eller ved slutten av ekstraomgangen 
kun for å kunne fullføre et straffespark.  
 
Spillesystem innledende 
 
Innledende spill med 2 puljer med fire og fire. Alle 4 lag går videre til 
kvartfinale. 
 
Poengsystem 

 Seier = 3 p 
 Uavgjort = 1 p 
 Tap = 0 p 

Plassering i puljen bestemmes av antall poeng. Ved like mange poeng 
avgjøres rekkefølgen slik:  
 
1) Målforskjell  
2) Antall scorede mål 
3) Innbyrdes oppgjør  
4) Loddtrekning  
 
Spillesystem sluttspill 
Ved uavgjort etter full tid spilles det en ekstraomgang på inntil 5 minutter. 
Ingen pause før ekstraomgangen. Laget som scorer først i ekstraomgangen 
vinner kampen. Ved uavgjort etter ekstraomgang avgjøres kampen på 
straffespark. 
 
Ekstraomgangen i sluttspill gjennomføres slik: Laget som har ballen ved 
sluttsignal original spilletid starter med ballen ved avspark i ekstraomgangen. 
De to første minuttene: 4 spillere, inklusiv keeper. De to neste minuttene: 3 
spillere, inklusiv keeper. Resten av tiden: 2 spillere, inklusiv keeper. Innbytte ikke 
lov ved ekstraomganger. 
 
Klokken stoppes når lagene skal ta av en spiller. Spillet starter igjen fra 
posisjonen ballen var ved stopp av klokken av laget som hadde ballen. 
Hvis utvisninger medfører at laget får mindre enn to spillere igjen på banen, 
skal laget beholde to spillere på banen og motstanderen setter inn en ekstra 
spiller.  



Straffesparkkonkurranse 
Hvert lag velger 3 spillere til å gjennomføre straffesparkkonkurransen. Spillerne 
velges mellom de som har deltatt i kampen, uansett om de var på benken da 
kampen ble avblåst. 
 
Ved uavgjort etter 3 straffespark, fortsetter de samme 3 spillerne på hvert lag. 
Samme rekkefølge. Det tas nå ett og ett spark. Det laget som først får et mål 
mer en motstander etter likt antall spark vinner straffesparkkonkurransen.  
 
Reglement 
Turneringen gjennomføres etter NFFs lover og regler inkludert 
breddereglementet og gjennomføres etter spillereglene for futsal. 
 
Breddereglement: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2014-03-09-3 
Futsal regler: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-
futsal/#Toppen 
 
 
Følgende tilpasninger blir gjort fra spillereglene for futsal: 

 Regel 1 Spillebanen: Spillebanen er fast oppmerket som 
håndballbane 

 Regel 3 Antall spillere: Ved bytte av målvakt med utespiller kan vest 
benyttes på utespiller så lenge farge er ulik andre spillere og 
dommere. Utespiller med vest blir da å regne som keeper. 

 Regel 4 Spillernes utstyr: Trøye lang erm ikke påkrevd 
 Regel 5 Dommerne: Andredommer ikke påkrevd. I utgangspunktet en 

dommer i puljespill og to i sluttspill. 
 Regel 6 Tidtaker og tredjedommer: PRAKTISERES IKKE: Tiden går uten 

stopp. Kun dommer kan stanse tiden. Tredjedommer brukes ikke. 
 Regel 7 Spilletider: PRAKTISERES IKKE: Spilletider er nevnt øverst i 

turneringsreglementet. Time-Out er ikke tillatt. I sluttspill avgjøres 
kampen med 1x5 min ekstraomgang etter Golden Goal-prinsippet. Se 
gjennomføring over. 

 Regel 8 Spillets begynnelse og gjenopptakelse: Avspark tas av 
hjemmelag i kampoppsettet 

 Regel 13/14 Frispark og Straffespark: PRAKTISERES IKKE: Akkumulerte 
regelbrudd som gir direkte frispark eller straffespark 

Gule/røde kort 
Gult: Turneringen spilles sammenhengende og man soner etter 3–1–1. Gule 
kort slettes ETTER kvartfinalen. 
Rødt: Ved rødt kort skal spiller forlate banen og laget som fikk rødt kort spiller 
med 1 spiller mindre enn mostander. Laget i mindretall får sette inn en ny 
spiller etter 2 minutter eller om motstanderen skårer før det er gått 2 minutter. 
Dette gjelder ikke om lagene er like mange på banen.  
Juryen i samråd med dommer som gav rødt kort bestemmer antall kamper 
det skal sones for aktuell spiller. 



Protester 
Protester skal meddeles sekretariatet innen 5 minutter etter kampslutt og 
leveres skriftlig senest 20 minutter etter kampslutt sammen med protestgebyr 
på kr 300. Dette tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge. Juryens 
avgjørelse er endelig og kan ikke appelleres. 
 
Jury 
Jury ledes av juryformann og øvrige medlemmer er 1 representant fra 
dommerne og 1 representant fra deltagende spillere. 
 
Draktlikhet 
Ved draktlikhet skal bortelaget laget skifte. Sekretariatet har vester til utlån. 
 
Lag som ikke møter 
Lag som ikke møter til fastsatt tid, taper kampen med resultat 0–0. Trekker et 
lag seg fra turneringen etter å ha spilt en eller flere kamper, strykes alle lagets 
kamper. 
 
Spilleberettigelse 
Spillelister kan endres så mange ganger opp til turneringsstart (avspark første 
kamp). Spillelister føres på futsalcup.meloyfk.no Det er ikke lov å føre på 
spillere etter at lagets første kamp har startet. En spiller kan kun delta på ett 
lag i sammen klasse i turneringen. Spiller må ha fylt 14år ved turneringsstart. 
 
Premiering 
 
Det deles ut en 1.premie samt 1 vandrepokal til vinnende finalist. 
Vandrepokalen skal leveres tilbake til arrangører ved neste turnering. 
Ved 3 napp (seiere) blir vandrepokalen tilhørende laget permanent. 
Det deles ut en 2.preme til tapende finalist 
Det deles ut en toppskårer premie til spiller med flest antall skårede mål. Om 
det er 2 eller flere spillere med likt antall skårende mål så skal spillerne 
rangeres slik: 
 

1. Flest antall mål i turneringen 
2. Flest antall mål i finalen 
3. Minst antall gule kort 
4. Innbyrdes oppgjør 
5. Loddtrekning 

 


