Tävlingsföreskrifter Tjejcupen 2011
Arrangör:
Höllvikens GIF
Box 120, 236 23 Höllviken
Telefon: 040-451152
e-mail: hgif@hgif.se

Tävlingskommitté:
Maria Wettstam
Petra Johnsson 0709 – 90 08 88
Annica Ekvall 0709 – 43 60 90
Helen Brynell 0703 – 61 31 80

Allmänna regler och bestämmelser
Vi hänvisar till Skånes FF:s "Tävlingsbestämmelser år 2011" samt Svenska FF:s "Spelregler för fotboll
2011". Skånes FF har företräde vid olikheter.
Spelardispenser
Spelardispenser medgivna av Skånes FF får användas, max 2 st/lag varav en får användas per match.
Avbytare
Obegränsat antal avbytare medges.
Åldersbetingade avvikelser. Utdrag ur Regler för 7-mannaspel
• F9 och F10 slår hörnor från straffområdeslinjen.
• Regeln att målvakten inte får ta upp bollen med händerna efter tillbakaspel från egen spelare gäller ej
för åldersgrupperna t o m 12 år.
• För åldersgrupper t.o.m. 12 år gäller dessutom att insparken ska utföras från valfri plats inom
straffområdet. Målvakten får dessutom sätta bollen i spel genom att sparka bollen från marken eller
från sina händer, eller genom att kasta den.
• När det gäller utsparkar över halva plan så är det Skånes Fotbollsförbunds tolkning som gäller:
www.skaneboll.se/domarverksamhet/spelregler

Tävlingsformer
Flickor 7/8 (utom tävlan):
5-mannafotboll.
Speltid 2x15 min.
Spelar vardera 3 matcher.

Flickor 9 (utom tävlan):
7-mannafotboll.
Speltid 2x15 min.
Spelar vardera 3 matcher.

Flickor 10, 11, 12, 13, 14, 15/16
7-mannafotboll.
Speltid 2x15 min.
Grupper 3-5 lag, därefter slutspel.

Ordningsföljden mellan lagen inom varje grupp avgörs efter antal poäng. Vinst ger 3 poäng, oavgjort
ger 1 poäng. Om två eller flera lag har samma poäng avgörs ordningsföljden på följande sätt:
1. Målskillnad
2. Högst antal gjorda mål
3. Inbördes möte
4. Straffsparkstävling enligt FIFA.
Vid oavgjort resultat vid full tid i slutspelet avgörs matchen enligt följande:
Kvartsfinaler: Omedelbar straffsparkstävling enligt FIFA. Ingen förlängning.
Semifinaler och finaler: Förlängning 2 x 5 min, därefter straffsparkstävling enligt FIFA.
Straffsparksskyttar får utses endast bland de spelare som befinner sig inne på plan då matchen
avslutas.
Protester mot giltighet av match ska lämnas till sekretariatet av lagets ansvariga ledare senast 20
minuter efter det att matchen slutspelats. Protestavgift (100 kr) ska inbetalas samtidigt. Avgiften återfås om
protesten godkänns. Bestraffningsärenden handläggs av protestjuryn. (Tävlingskommittén). Denna jurys beslut
kan ej överklagas.





Lagen anmäler sig vid ankomst till sekretariatet senast 30 minuter innan första match.
Lagen står själv för uppvärmningsbollar och linjedomare (inkast).
För allas trevnad, respektera domarens beslut.

