
 
 
Sarpsborg Fotballklubb har gleden av å avholde sluttspillet til årets Vårcup 2017 for spillere født 2003 og 
2004. Sarpsborg Fotballklubb takker for påmelding, innsatsen sålangt og ønsker lykke til i sluttspillet. 
Velkommen til anlegget vårt på Kurland! 
 
GENERELL INFORMASJON OM SLUTTSPILL (1-2 april 2017)
 
Lagene vil få tildelt garderobe som ikke blir låst. Verdisaker oppbevares på eget ansvar. Det henstilles til 
lagene at dere rydder etter dere og er raske til å dusje/skifte etter ferdigspilt kamp slik at neste lag kan overta 
garderoben. Vi har 4 garderober på vårt anlegg, modernisert i 4 forskjellige tidsperioder.
 
Ved eventuelle protester, må protesten være overlevert til turneringsledelsen/sekretariatet senest 30 min. 
etter kampslutt sammen med gebyr fastsatt 500,- som betales tilbake ved medhold i protesten. Juryens leder 
er Alexander Berglund, vc@sarpsborgfk.no / 48181440 og vil i tillegg bestå av lagledere fra to andre 
deltagende lag.  
 
Premieringen vil foregå på banen etter fullført kamp.
 
Kiosken vil være åpen lørdag og søndag. Der kan du bl.a. kjøpe kaffe, brus, frukt, toast, vaffel, kake og 
pølser. 
 
Storsalen på klubbhuset, med orkesterplass til banen, vil være åpen under alle kampene for publikum. 

Det oppfordres til at alle følger NFF sin «Fair Play» under hele turneringen. Dette gjelder spillere, lagledere/
trenere og ikke minst publikum. Vi oppfordrer lagene til å informere «sine» om dette. 
Sarpsborg FK ønsker alle lagene lykke til i sluttspillet og vi gleder oss til en flott fotball helg på Kurland! 
 
KLASSER, SPILLFORM OG SPILLETIDER
 
Klasse A  G-14 Gutter født 2003  
Klasse B G-13 Gutter født 2004  
Klasse C J-13/14 Jenter født 2003/2004  
 
Klasse A spiller 11-er fotball på full bane. 
Klasse B og C spiller 9-er fotball på halv bane, på tvers av hel bane.
 
Alle kampene spilles i 2 x 20 minutters omganger. Er det ikke avgjort etter 2x20 går man rett over på straffer.  
 
Alle kampene spilles på kunstgress. 
 
FAIR PLAY 

En klubbs spillere, ledere, trenere og støtteapparat skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, 
etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd). Ingen av aktørene skal forsøke å 
påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig adferd. 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BANER, BALLER OG DRAKTER  

Banens lengde skal være maksimalt 73 meter og minimum 64 meter lang.  
Banens bredde skal være maksimalt 55 meter bred og minimum 45 meter bred  
Alle kamper i klasse B og C skal spilles på halv bane, på tvers av hel bane. 
 
SFK stiller med 4’er baller fra Select. 
 
Har lagene etter dommerens mening for like drakter, har godkjente drakter fortrinnsrett overfor ikke-
godkjente drakter. Dersom begge lag har godkjente drakter, må bortelaget skifte. Har ikke bortelaget selv 
alternative drakter, sørger SFK for å skaffe bortelaget annet draktsett/overtrekk. 
 
 
SPILLEBERETIGELSE, OVERÅRIGE OG DELTAKELSE LAG I SAMME KLASSE 
 
For å være spilleberettiget må en spiller: 
- Ikke ha karantene etter reglene i Reglement for Advarsler og Utvisninger eller beslutning fra kompetent 
myndighet 
- fylle alderskravene  
- ha spilletillatelse for klubben etter bestemmelsene i Overgangsreglementet
- ha lovlig opphold i Norge  
- være oppført på kamprapporten før avspark 
- ha gyldig forsikring eller ha betalt innen 3 dager etter første kamp  
- være medlem og registrert som spiller i klubben i NFFs register 
 
I klasse A og B er det ikke tillatt med overårige spillere. I klasse C kan et lag pr. kamp benytte 2 overårige 
spillere.
 
AVGJØRELSE VED UAVGJORT
 
En uavgjort kamp etter ordinær spilletid vil bli avgjort direkte ved straffesparkkonkurranse uten 
ekstraomganger.  
 
Hvert lag skyter 5 straffespark hver. Står det uavgjort etter 5 straffespark til hvert av lagene skyter hvert lag 1 
og 1 straffespark til vinner kåres.  
 
Nok en gang, velkommen til Kurland!  
 
Med sportslig hilsen  
Kent Jonas Trinborg  
Sarpsborg Fotballklubb  


