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Turneringsregler 

Spilleberettigelse 

Bare lag som har betalt startkontingent får delta i turneringen, om ikke annet er 

avtalt. Ta med aldersbevis for spillere hvor det kan reises tvil om 

alder/spilleberettigelse. Samtlige spillere som deltar, må være ført opp på 

lagslisten før de kan spille. Lag i klassene 12-18 år kan i CSK cup ha opptil 15 

deltagende spillere i hver kamp. Det er ikke tillat å påføre nye spillere på 

lagslisten etter at lagets første kamp er spilt. I unntakstilfeller kan 

etteranmeldelse aksepteres. Dette må avklares med turneringsleder før 

godkjennelse. En spiller kan ikke spille på flere lag i samme klasse.  

Møt presis til kamp 

Vi ber samtlige lag om å møte i god tid til kamp, slik at vi unngår forsinkelser. 

Hvert lags trener/oppmann/leder har selv ansvar for å holde seg informert om 

eventuelle forsinkelser eller endringer i kampavviklingen. Lag som møter for 

sent til oppsatt kamptidspunkt anses som ikke møtt. 

 

 



 

 

Spilletider 

J/G 12/13 år 2 x 12 min. Det er 1 min. pause og lagene skal ikke bytte side 

mellom omganger - bortsett fra i A-finaler, som har 5 min. pause og 2 x 15 min 

kamper. Sluttspill for øvrig er 2 x 12 min. 

Draktlikhet 

Dersom det oppstår draktlikhet, skal laget som står oppført sist i kampoppsettet 

skifte drakt / bruke vest. 

Poenglikhet 

Ved poenglikhet i innledende spill, avgjøres rekkefølgen mellom lagene på 

følgende måte: 

 1 Målforskjell 

 2 Målforskjell i innbyrdes oppgjør 

 3 Flest scorede mål 

 4 Loddtrekning 

 

Klisterbruk 

Ikke tillat med bruk av klister i klassene J/G 12-14 år 

Uavgjort i sluttspill 

Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i sluttspillet kåres vinner ved "Golden 

goal" - første mål vinner. Hvem som starter med ballen avgjøres etter 

loddtrekning. Dersom det ikke blir scoret mål i løpet av fem minutter, avgjøres 

kampen ved loddtrekning (dommere foretar myntkast). Trener på det laget som 

står oppført først velger siden på mynten og dommeren foretar kastet. 

 



 

 

Finaler 

Ved uavgjort resultat etter ordinær tid i Finalene, A og B kåres vinner ved 

"Golden goal" - første mål vinner. Hvem som starter med ballen avgjøres etter 

loddtrekning. Dersom det ikke blir scoret mål i løpet av fem minutter, skal 

kampen avgjøres med straffekast, best av 3. Hvert lag velger 3 spillere som skal 

utføre disse. Dommerne foretar loddtrekning om hvilket lag som starter. Lagene 

skyter annen hver gang. Om det fremdeles står likt etter 3 straffekast fra begge 

lag skal det taes straffekast med de samme spillerne 1 og 1 etter samme 

rekkefølge annenhver gang for lagene helt til ett lag står som vinner. 

 

Avkast 

Laget som står oppført først i kampoppsettet starter som "hjemmelag" med 

ballen på banehalvdelen til venstre for sekretariatet. Dette laget skal også stille 

med ball til kampen. 

Time-out 

Kan ikke benyttes. 

Lag som trekker seg 

Påmeldte lag som uteblir fra turneringen eller som ikke møter til kamp, blir 

strøket og ilagt et gebyr på kr. 500,-. 

Jury 

Arrangøren oppnevner en jury med arrangørens representant som leder. I tillegg 

består juryen av en dommerrepresentant og to trenere fra gjestende lag. 

Eventuelle protester må nedlegges i henhold til NHF’s protestreglement, og 

skriftlig bekreftes til juryen senest 15 min. etter kampslutt. Protestgebyret er på 

kr. 600,- som må vedlegges ved innlevering av protesten.Turneringens jury 



 

 

behandler og avgjør om protesten blir tatt til følge eller avslås senest innen 60 

min. etter kampslutt. Juryens kjennelse er endelig. Vinner protesten frem 

tilbakebetales protestgebyret. Juryens formann er: 

Ola Rindal Tlf. 900 53 638  

 

 

 

 

Fair Play 

I CSK Cup oppfordrer vi til og forventer fair play i alle ledd 

Spillere: 

Jeg kjefter ikke på andre, men gir ros og oppmuntring 

Jeg aksepterer dommerens avgjørelser 

Jeg takker dommeren og motstanderen etter kampen 

Filming" for å oppnå en fordel, er forsøk på juks 

Jeg opptrer overfor andre aktører med respekt 

Stygt og farlig spill kan påføre andre spillere varige skader 

Jeg hjelper en skadet spiller uansett lag 

Trenere/Lagledere: 

Vær et positivt forbilde, du har ansvar for spillerens oppførsel på banen 

Konsentrer deg om spillet, og la dommeren dømme 

Det du gjør er like viktig som det du sier - "handling må følge ord" 
Ros og oppmuntring er viktig. Kritikk skal være positiv og konstruktiv 



 

 

Slå ned på kjeftbruk og banning både på og utenfor banen 

Publikum: 

Gi oppmuntring til alle - ikke bare til dine egne 

Respekter lagleder og dommer - ikke prøv å påvirke dem 

Møt opp, vis interesse og ta ansvar 

 

Lykke til, og God kamp! 

 

 


