Turneringsreglement Buvik cup
DELTAGELSE I TURNERINGEN
Buvik cup 2021 er åpen for alle klubber som er medlem av NFF. Turneringen spilles etter Norges
Fotballforbunds regler, samt Breddereglementet.

SPILLEBERETTIGELSE
For å være spilleberettiget må en spiller:






Være spilleberettiget for klubben han/hun skal spille for, dvs. spilleberettiget for klubben
i FIKS (ungdoms‐ og seniorfotballen), samt stå som medlem i klubben.
Oppfylle alderskravene i henhold til Breddereglementet § 2‐2.
Ikke ha karantene etter reglene i Reaksjonsreglementet for advarsler og utvisninger eller
beslutning fra kompetent myndighet.
Være oppført på listen over spillertroppen som skal innleveres før første kamp.
En spiller kan kun delta på ett lag i samme årsklasse

UNNTAK FRA KRAVENE TIL ALDER
Om NFF Trøndelag har gitt dispensasjon for spill som overårig i seriespillet inneværende
sesong, så gjelder denne dispensasjonen også for deltagelse i Buvik cup.
Buvik Cup gir ingen dispensasjoner fra kravene til alder ut over det som NFF Trøndelag har gitt.

LAGSLISTER
Alle lag som deltar i Buvik Cup skal levere lagsliste med navn og draktnummer, samt kontaktinfo til
lagledere før turneringsstart. Dette gjøres i profixio eller i sekretariatet før første kamp.

DRAKTLIKHET OG KAMPAVVIKLING
Skulle to lag etter dommerens mening ha for like draktfarger stiller Buvik cup med vester under den
aktuelle kampen. Vester ligger ved midtsirkel og lagledelsen har ansvar for å legge vestene tilbake
etter bruk.
Hvis 2 lag har eller stiller med like drakter er det det laget som står oppført sist i kampprogrammet
(bortelag) som er ansvarlig for å skifte drakter eller hente og bruke vester.
Buvik Cup stiller med ball i henhold til kampreglementet.
Buvik Cup forbeholder seg retten til endringer i spilleplan hvis dette blir nødvendig for
kampavviklingen. Det tas forbehold om endringer i spilleplan, spilletider og kampprogram grunnet
uforutsette ting.

LAG SOM IKKE MØTER
Lag som uteblir fra kamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse regnes for å ha
tapt kampen med resultat 0‐3. Ved ny uteblivelse skal laget – med mindre særlige forhold
tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill og alle lagets kamper annulleres.

PREMIERING

8‐12 år spiller 5er‐fotball – premier til alle.
Gutter/jenter 13‐ 19 år spiller 5er‐fotball med sluttspill – lagspremie 4 beste lag.

KONKURRANSEREGLER
Aldersgruppen 6‐12 år spiller minimum 3 kamper à 18 minutter uten sluttspill.
Aldersgruppen 13 – 19 år spiller puljespill 1x 18 min med sluttspill for de to beste i hver pulje, det kan
forekomme at de beste 3er‐lagene går videre til sluttspill
Puljene spilles med 4 lag i hver pulje, ved kansellering av påmeldte lag etter påmeldingsfristen kan
det medføre 3 lag i den enkelte puljen
Tillegg i tid gjøres kun ved slutten av kampen eller ekstraomgangen for å fullføre et straffespark
Alle lag får minimum 3 kamper.
Sammensetning av lag og puljer foregår ved hjelp av turneringsprogrammet Profixio.
Turneringen spilles med seriespill og viderespill/utslagsspill etter innledende runde for
ungdomsfotballen og opp.

REGLEMENT

Turneringen skal gjennomføres etter NFFs lover og regler inkludert breddereglementet og
gjennomføres etter spillereglene for futsal.
https://www.fotball.no/lov‐og‐reglement/spilleregler/spilleregler‐futsal/#Toppen

Følgende tilpasninger blir gjort:


Regel 1: Spillebanen er fast oppmerket som håndballbane



Regel 3: I sluttspill avgjøres kampen med 1x5 min ekstraomgang etter golden goal‐prinsippet.
Se gjennomføring over.



Regel 5: Andredommer ikke påkrevd. I utgangspunktet en dommer i puljespill og to i
sluttspill.



Regel 6: PRAKTISERES IKKE: Tidtaker og tredjedommer



Regel 7: PRAKTISERES IKKE: Spilletider alle klasser 1x18 min



Regel 8: Kampen og ekstraomganger starter med dropp



Regel 13: PRAKTISERES IKKE: Akkumulerte regelbrudd

Gule/røde kort


Gult: Turneringen spilles sammenhengende og man soner etter 3–1–1.



Rødt: Juryen bestemmer antall kamper det skal sones.

RANGERING AV LAG I SERIESPILL
Poengsystem


Seier = 3 poeng



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

I de klassene der tredje beste lag går videre og det er ulikt antall lag i puljene, rangeres 3`er lagene
etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, skal målforskjell og antall scorede mål
deles på antall spilte kamper, ev. loddtrekning.

AVGJØRELSE AV SLUTTSPILLKAMPER

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 gjennomføres på følgende måte:


De to første minuttene: 4 spillere, inklusive keeper



De to neste minuttene: 3 spillere, inklusive keeper



Resten av tiden: 2 spillere, inklusive keeper

Klokken stoppes når lagene skal ta av en spiller og ny dropp foretas ved igangsetting av spillet. 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.

PROTESTER
Protester skal meddeles sekretariatet innen 10 min etter kampslutt og leveres skriftlig senest 20 min
etter kampslutt sammen med protestgebyret pålydende 500,‐. Protesten må undertegnes av lagleder
eller klubbens leder. Gebyret tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge
. Juryens dom er endelig og kan ikke appelleres.
Protester levert senere enn 20 min etter kampslutt vil ikke bli behandlet.

TURNERINGSJURY
Juryleder: Arild Sundet,
Jurymedlem 1: Thomas Solum Lystad, Kolstad IL
Jurymedlem 2: Kim Are Næss Leistad, Buvik IL
Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a) Irettesetting
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort (motstander
tilkjennes 3 poeng. Kampresultatet settes til 3‐0.)
d) Utelukkelse av lag fra turneringen
e) Bøter med inntil kr 2000,‐ for lag
I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder NFFs Reaksjonsreglement, samt NFFs
retningslinjer for sanksjoner. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller
muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.
Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem selv kan ilegge,
anmelder juryen forholdet til NFF Trøndelag.
Juryens avgjørelse i alle saker er endelig.

ØKONOMISK ANSVAR VED AVLYSNING AV TURNERING
Dersom Buvik cup i sin helhet eller enkelte klasser blir avlyst tre uker eller tidligere
før turneringsstart, kan ikke arrangøren bli stilt økonomisk ansvarlig for utgifter som
påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt deltakelse. Arrangøren kan heller
ikke bli stilt økonomisk ansvarlig dersom avlysningen skyldes forhold som arrangøren ikke rår
over.

TILBAKEBETALING AV CUPAVGIFT
Hvis cupen blir avlyst fra arrangør sin side vil innbetalt cupavgift bli tilbakebetalt i sin helhet. Det vil
ikke bli tilbakebetalt innbetalt cupavgift hvis lag trekkes etter påmeldingsfristens utløp.

INNTEKTER FRA TURNERINGEN
Inntekten fra påmeldingsavgiften til Buvik cup går uavkortet tilbake til Buvik IL fotball.

