
Regelverk 

Regelverk innledende runder senior 

Spilletid: Spilletiden er 2 x35 minutter med max 5 min. pause. 

Regelverk:  En benytter seg av NFF`s regelverk, med unntak av spillerbytte som er ubegrenset. En 
  spiller som er byttet ut kan bli satt inn igjen. For klubber med flere lag kan spillere 
  benyttes fritt mellom lagene. 

Klubbene kan ha inntil 18 spillere i kamptroppen. Alle spillere skal stå på 
dommerkortet før kampstart. Dommerkortet deles ut før hver kamp. Dersom et lag 
ikke møter til kamp vil klubben få en bot på halvparten av påmeldingsavgiften. Lag 
som trekker seg fra turneringen får en bot tilsvarende påmeldingsavgiften.  

Rangering: Lagene får 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap. Dersom lagene 
har lik poengsum etter ferdigspilt puljespill vil målforskjellen telle, har lagene lik 
målforskjell vil mestscorende lag rangeres først. Dersom lagene fortsatt står likt så vil 
innbyrdes oppgjør være avgjørende. Står lagene fortsatt likt avgjøres rangeringen med 
loddtrekning. 

Premiering:  Pokal til hver puljevinner. 

Gule kort: En spiller som pådrar seg to gule kort får automatisk en kamps karantene i cupen. 
Deretter følger en kamps karantene for hvert nye gule kort. Gule kort dras med til 
sluttspillet, men ikke videre til obligatoriske kamper senere i sesongen. 

Røde kort:  En spiller som pådrar seg rødt kort får automatisk minst en kamps karantene i cupen. 
Grove forseelser vil bli rapportert til IØFK ihht. NFF`s regelverk for behandling. 

Regelverk sluttspill senior 

Avvikling: Vinner av pulje A møter vinner av pulje C og vinner pulje B møter vinner pulje D. Det 
benyttes her divisjonsutligning etter følgene regler (1. straffe tas før kampstart. Evt. 2. 
straffe tas i pausen. Det deles ut max 2 divisjonsstraffer.) Ved uavgjort etter 2 x 35 
minutter avgjøres kampen med straffesparkkonkurranse med 5 straffer pr lag. Skulle 
det fortsatt være uavgjort avgjøres det med 1 og 1 straffe. 

Spilletid: Som i innledende runder. 

Regelverk: Som i innledende runder. 

Gule og 

røde kort:  Som i innledende runder. 

Premiering:   Finalevinner Senior  kr. 7500,- 

 Toppscorer i hver klasse får pokal. Mål scoret i straffesparkkonkurranse eller på 
divisjonsstraffe telles ikke. 

Jury: Kim Daniel Hangaard (arrangørklubb) juryformann 

 Olav Berget (Glåmdal Dommerlaug) 

 Richard Jansen (Kongsvinger Fotball) 

 Protest må leveres senest en time etter kampslutt. 



Spille- 

berettigelse:  For senior kan inntil 3 spillere som ikke er spilleklare benyttes. Skriftlig tillatelse om 
spilleren kan benyttes må foreligge fra spillerens tidligere klubb. All den tid spiller 
som ikke er spilleberettinget har skriftlig godkjennelse fra sin medlemsklubb, vil det 
ikke være nødvendig å tegne egen forsikring. Denne spiller er forsikret gjennom 
lagsforsikring så lenge hans medlemsklubb har skriftlig godkjent gjestespillet og 
turneringen er godkjent av IØFK. Spillere som ikke er medlem i en klubb underlagt 
NFF må tegne egen forsikring. En spiller kan kun delta for en klubb i turneringen. 

Ansvarlig for 

Dommeroppsett: Glåmdal Dommerlaug 

Turneringsleder: Kim Daniel Hangaard tlf. 41682251 mail: brandval.il.vintercup@gmail.com  
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