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SKÅRUNGEN CUP – TURNERINGSREGLEMENT 2019 
 
Generelt 
Skårungen Cup spilles etter NFFs reglementer for ungdomsfotball med unntak av de endringer som 
fremgår av turneringsreglementet under. 
(Link: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---
ungdomsfotball-13-16-ar/) 
 
Det vises forøvrig også til Sesongdokument ungdomsfotball 2016 utarbeidet av Hålogaland 
Fotballkrets og artikkel om Dispensasjoner 2019. 
(Link sesongdokument: 
https://www.fotball.no/globalassets/krets/haalogaland/sesongdokument/sesongdokument-
ungdomsfotball_2016.pdf) 
(Link dispensasjoner: https://www.fotball.no/kretser/haalogaland/om-
kretsen/innholdsmappe/dispensasjoner-2019/) 
 
 
Særskilte regler – Skårungen Cup 
 
Turneringsjury/Håndtering av protester 
Det oppnevnes en turnerinsjury bestående av ett medlem fra arrangørklubben og to 
trenere/lagledere fra lagene som deltar. 
Protest: Leveres skriftlig i sekretariatet innen 30 min. etter kampslutt. Det skal også betales et 
protestgebyr på kr. 500,- ved innlevering av protesten. Hvis laget vinner frem med protesten 
refunderes protestgebyret. 
 
Spilletid 
Spilletiden er både i gruppespill og sluttspill 2 x 20 min. med 2 min. pause. I sluttspill spilles en 
ekstraomgang på 5 min. uten pause hvis det er uavgjort etter ordinær tid. Er det fortsatt uavgjort 
gjennomføres straffesparkkonkurranse med 3 (7’er)/5 (11’er) spillere fra hvert lag. Videre en spiller 
fra hvert lag inntil kampen avgjøres. 
 
Gule og røde kort 
Ved gult kort skal spiller forlate banen i 3 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Laget er 
fulltallig etter 3 minutter. Spiller kan kun komme inn ved stopp i spillet. 
Lagets lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning 
Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. 
Lagleder må rapportere til kampens myndighet. 
Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort og han kommer ikke inn 
igjen, og laget spiller med en spiller mindre resten av kampen. 
 
Spiller som får rødt kort må sone påfølgende kamp i turneringen. Ved grove overtredelser kan 
turneringsjuryen forlenge soningen med ytterligere kamper eller nekte spilleren ytterligere spill i 
turneringen. 
 
Etter 3 gule kort må spilleren sone neste kamp i turneringen. Det er lagleders ansvar og påse at 
soningen overholdes. 
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Spilleberettigelse 
En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer. 
Et lag som deltar i turneringen, kan benytte inntil tre – 3 - spillere som er spilleberettiget 
for annen klubb. Det er en forutsetning for slik deltakelse at det før turneringen starter 
foreligger en skriftlig avtale mellom klubbene. Denne oversendes arrangør i forkant av turneringen. 
 
En spiller har bare anledning til å delta på ett lag i hver klasse. I særskilte tilfeller kan 
turneringsledelsen akseptere unntak fra denne bestemmelsen. 
 
Det aksepteres kun overårige spillere hvis disse har innvilget dispensasjon fra egen krets til spill i 
ordinært seriespill. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel. Overårig spiller skal 
angis særskilt på laglistene. Turneringsledelsen kan i helt spesielle situasjoner gi unntak fra nevnte 
bestemmelser. 


