FÖRESKRIFTER INTERSPORT CUP
Representationsbestämmelser: Spelare får till och med det kalenderår spelaren fyller 14 år
representera endast en förening under samma speltermin eller i samma tävling. Förening som
anmäler fler än ett lag äger ej rätt att använda samma spelare i respektive lag. D v s spelare som
representerar lag 1 i första matchen äger ej rätt att representera lag 2 i någon annan match under
tävlingen. Förhållandet gäller också omvänt.
Speltid:
3 x 25 minuter
Vid oavgjort resultat tillgrips en förlängning på 2 x 5 minuter.
Om resultatet fortfarande är oavgjort efter förlängningen tillgrips straffsparkstävling
enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (minst 5 straffar/lag).
Antal spelare och ålder:
Intersport Cup spelas som 9-manna, maxålder 14 år innevarande säsong, gällande överåriga se nedan
Fritt antal avbytare får användas men vi rekommenderar att följa ungdomsfotbollens
rekommendationer.
OBS!
Seger borta ger hemmamatch i nästa omgång. Om båda lagen vunnit hemma eller borta gäller av
fogis redan lottad spelordning.
Match som spelas efter av VFF utsatt grunddatum ger bortamatch i nästa omgång oavsett stycket
ovan, har båda lagen spelat efter utsatt grunddatum gäller av fogis redan lottad spelordning.
Om final ej är avgjord vid ordinarie speltids slut, sker en förlängning på 2 x 5 minuter.
Är matchen fortfarande oavgjord avgörs den genom straffsparkstävling enligt SvFF:s
tävlingsbestämmelser (minst 5 straffar/lag).
De deltagande lagen äger rätt att använda sig av obegränsat antal spelare.
Byte av spelare får ske vid mittlinjen under spelets gång, s.k. ”flygande byten”.
Bollstorlek enligt gällande bestämmelser, se matris ungdomsfotboll för division enligt
rekommenderad ålder 14.
Benskydd är obligatoriskt.
Föreningarna svarar för ALLA matchkostnader
Arrangerande förening åligger att tillse att kompetent domare finns.
(VFF tillsätter och betalar domare under finalen)
Överåriga: Max två överåriga ett år äldre än maxålder får delta på spelplanen samtidigt.
VIKTIGT!
Spelarförteckning från Fogis ska användas
Tänk på att spelarna måste vara ungdomsregistrerade för att ni ska kunna lägga till dem i
spelarförteckningen
Resultatrapportering via SMS eller Fogis, senast 24 timmar efter spelad match

