TURNERINGSBESTEMMELSER NANNESTAD CUP 2022
EMNE

BESKRIVELSE

REGLEMENT

NHF turneringsreglement gjelder. Turneringsleder og utnevnte dommerveiledere har status som
«delegat», og kan gripe inn med råd til dommerne i forbindelse med spesielle kampsituasjoner.

EGNE REGLER

Det er ikke tillatt med time-out under kampene. Kampuret stoppes kun ved hodeskader.
Det laget som står først i kampprogrammet stiller til venstre for banesekretariatet og har avkast.
Begge lag må ha med matchball. Ved draktlikhet bytter det lag som står oppnevnt sist i
kampoppsettet. Lagene har selv ansvar for å ha med reservedrakter eller vester.
Lag som er påmeldt og ikke møter, trekker seg fra turneringen eller ikke fullfører turneringen, blir
ilagt en bot på kr 500,‐ dersom de ikke melder ifra senest 24 timer før kampstart.

KLASSE

SPILLETID

SPILLESYSTEM

J/G 7, født 2014 eller senere
J/G 8, født 2013 eller senere
J/G 9, født 2012 eller senere
J/G 10, født 2011 eller senere
J/G 11, født 2010 eller senere
J/G 12, født 2009 eller senere
J/G 13, født 2008 eller senere
J/G 14, født 2007 eller senere
J/G 15, født 2006 eller senere
J/G 16, født 2005 eller senere

1 x 15 min
1 x 15 min
1 x 15 min
2 x 10 min, 2 min pause
2 x 10 min, 2 min pause
2 x 10 min, 2 min pause
2 x 15 min, 2 min pause
2 x 15 min, 2 min pause
2 x 15 min, 2 min pause
2 x 15 min, 2 min pause

Aktivitetserie på minibane. (3 utespillere + målvakt)
Aktivitetserie på minibane. (3 utespillere + målvakt)
Aktivitetserie på minibane. (3 utespillere + målvakt)
Aktivitetserie. (5 utespillere + målvakt)
Aktivitetserie. (5 utespillere + målvakt)
Aktivitetserie. (5 utespillere + målvakt)
Innledende puljespill. Alle går til sluttspill
Innledende puljespill. Alle går til sluttspill
Innledende puljespill. Alle går til sluttspill
Innledende puljespill. Alle går til sluttspill

PREMIERING

I klassene 7-12 premieres alle spillere med personlig premie. Premieutdeling skjer fortløpende
etter lagets siste kamp er gjennomført. I klassene 13-16 premieres de to beste lagene i hver
klasse, samt kåring av banens beste spiller i finalen. Finalelagene får lagpremie, og alle spillerne
premieres individuelt

REGISTRERING

Alle lag må henvende seg i turneringssekretariatet for registrering ved ankomst. Dersom
komplette laglister ikke er registrert i Profixio på forhånd, må dette leveres senest før første kamp
spilles.

PÅMELDINGSAVGIFT
Kr. 700,Kr. 700,Kr. 700,Kr. 1.200,Kr. 1.200,Kr. 1.200,Kr. 1.500,Kr. 1.500,Kr. 1.500,Kr. 1.500,-

Det tillates inntil to spillere med aldersdispensasjon på hvert lag, men kun én på banen av
gangen. Dispensasjonsbekreftelse fra egen krets må medtas. Kjønnsdispensasjon kan gis i
klassene J/G7-12. Merk: kun en spiller av motsatt kjønn på banen av gangen.
DISPENSASJONSSPILLERE

En spiller kan delta på flere lag i turneringen, men bare på ett lag i samme årsklasse.
Maksimalt 14 registrerte spillere pr deltagende lag.
Hvis spesielle grunner er til stede kan turneringsledelsen fravike disse bestemmelsene. Alle
søknader om dispensasjon skal leveres arrangør i forkant av cupen.

SPILLEBERETTIGELSE

Det tillates at spillere som er i ferd med å melde overgang fra en klubb til en annen deltar i
turneringen for den nye klubben selv om karantenetiden ikke er fullført. Det er en forutsetning at
dette er avklart med tidligere klubb, og at spilleren har gyldig lisens. Søknad skal leveres
arrangør i forkant av cupen.

KLISTER

Vannløselig klister tillates brukt fra og med klasse 15 år.

UTSTYR

Bruk av hansker eller annet type utstyr som gir utilbørlig fordeler er ikke tillat, ref § 4.9 i
spillereglene.
Det er tillatt å benytte kunstgressko uten knotter.

KAMPOPPSETT

Kampoppsettet publiseres en uke før turneringen starter. Endringer kan forekomme ved trekning
av påmeldte lag. Alle lagene må selv følge med på endringer og kampoppsett i Profixio.
Dersom ett lag ikke møter på banen i henhold til kampoppsettet tildeles seieren til motstander
laget.

BEREGNING AV
REKKEFØLGE VED
INNLEDENDE
PULJESPILL

Puljespill avgjøres etter NHF’s kampreglement § 19-1.6. Ved poenglikhet avgjøres rekkefølgen
slik:
1
Poeng i innbyrdes kamper
2
Målforskjell i innbyrdes kamper
3
Flest scorede mål i innbyrdes kamper
4
Målforskjell i samtlige spilte kamper i puljen
5
Flest scorede mål i samtlige spilte kamper i puljen
6
Loddtrekning

AVGJØRELSE VED
UAVGJORT KAMP I
SLUTTSPILL

Ved uavgjort kamp i sluttspillet spilles inntil ½ omgang «sudden death» (7,5 min for J/G 13 til 18).
Hvis det fortsatt ikke er noen avgjørelse, avgjøres kampen ved loddtrekning på banen.
Lagsansvarlige for begge lag deltar ved loddtrekning. Overtidsspill settes i gang etter
loddtrekning.
Unntak: I finalene spilles det først 1x5 min ekstraomgang, og hvis det fortsatt ikke er noen
avgjørelse spilles «Sudden death» helt til et av lagene har scoret mål. Både ekstraomgang og
overtidsspill settes i gang med loddtrekning.

JURY

Jury oppnevnes bestående av 4 personer. 2 representanter fra arrangør, 1 representant fra de
tilreisende lagene, samt 1 representant fra dommerne.

PROTESTER

Eventuelle protester på hendelser inntruffet under kamp, må leveres skriftlig til
turneringssekretariatet senest 15 min etter kampslutt. Andre protester må leveres skriftlig til
turneringssekretariatet senest 2 timer etter at forholdet det protesteres mot ble kjent.
Protestgebyret på kr 1 000,- skal innbetales samtidig som protesten leveres. Protestgebyret
tilbakebetales hvis protesten tas til følge. Ved protester hvor resultatet av en kamp ønskes
ugyldig, er juryens dom endelig og kan ikke appelleres.

DOMMERE

Alle dommere regnes som klubbnøytrale. Det settes om mulig opp to dommere til hver kamp.

ALKOHOL OG
RUSMIDLER

Under turneringen og på reise til og fra turneringen er alkohol og rusmidler strengt forbudt.
Lag som ikke overholder forbudet vil bli rapportert.

ORDEN OG OPPFØRSEL

Hvert lag skal være ledsaget av minst en voksen leder. Lederen er ansvarlig for sitt lags
oppførsel under reisen og oppholdet på arrangementsstedet. Evt skader på utstyr eller anlegg
må meldes i turneringssekretariatet av ansvarlig leder. Vi vil be alle ta ansvar slik at det holdes
orden i garderober og i området rundt hallen. Overtredelse av reglementet kan medføre
spillerforbud for lag eller enkeltspillere, evt funksjonsforbud for leder. Skader på utstyr eller
anlegg kan medføre erstatningsansvar.
Til orientering er Nannestad Cup et røykfritt arrangement, og vi oppfordrer alle til å respektere
dette.

