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Turneringsreglement for TropoCup 2022 – Innendørs kunstgressbane 
 

Denne turneringen arrangeres iht. Breddereglementet og de øvrige regler som gjelder NFF sine 

konkurranser, med unntak av spilleregler nevnt i dette reglementet, som er tilpasset 

innendørsfotball. 

 

Avvikling av kamper 

Hvert lag spiller minimum 3 kamper, og blir satt opp i puljespill. Lag fra samme årsklasse møter 

hverandre med unntak der hvor annet blir informert. Dersom unntak vil lagene bli informert i god tid 

i forveien, hvor dem deretter har mulighet til å melde seg av turneringen.  

 

Jury 

Turneringen har en egen jury til behandling av protester og brudd på Breddereglementet, 

turneringsreglementet og de øvrige regler som gjelder NFF sine konkurranser.  

 

Juryens medlemmer: 

Leder – Simen Hem – Sandar IL 

Leder – Torkild Myhre – Sandar IL 

Lagleder – Fra en klubb uten tilknytning hendelse 

 

 

Regel 3: Spillere: 

• 5-er fotball - Antall spillere i alle klasser: 4 spillere, inkludert målvakt. 

• 3-er fotball – Antall spillere i alle klasser: 3 spillere 

• Hvert lag kan benytte så mange spillere man ønsker. 

• Innbytte kan skje” flygende” under spillets gang.  

 

Regel 4: Spillernes utstyr: 

Ved eventuelt draktlikhet skal” bortelag” bytte eller ta på vester. 

 

Regel 5: Spilletid: 

Kamper – 1 x 17 min 

 

Regel 16: Oppmøte til kamp: 

• Lagene skal være klar senest 10 minutter før kampstart. 

• Lag som ikke møter til fastsatt tid vil tape kampen på WO - resultat 0-3. 

 

Regel 17: Spilleberettigelse: 

Spillere som skal delta skal være spilleberettiget etter Breddereglementet § 2-1. Denne turneringen 

tillater bruk av gjestespillere under forutsetning av at spillere har skriftlig samtykke til å delta i denne 

turneringen, fra klubbens leder hvor de er spilleberettiget. Samtykke skal vise hvilket lag spiller skal 

delta på i turneringen, denne turneringens navn og periode.  

 

 

https://lovdata.no/nfffor/2014-03-09-3/§2-1
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Regel 18: Protester: 

 

Protestgrunnlag: 

• Et lag har benyttet spiller som ikke var spilleberettiget. 

• Feil fra arrangør av kampen. 

• Grove feil ved dommers forståelse eller praktisering av regelverket, men ikke feil i 

dommerens skjønnsutøvelse. 

• Andre vesentlige forhold som har ledet til at kampen ikke ble avviklet på sportslige vilkår. 
 

 

Protesten 

Protester skal leveres skriftlig sammen med gebyr kr. 1500,- i sekretariatet senest 1 time etter 

kampslutt. Protesten skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder. 

Turneringsjuryen behandler protesten. Dersom protest tas til følge returneres protestgebyret.  

 

 

FAIR PLAY 

Det handler om respekt! 

• Husk Fair Play hilsen både før og etter kampen 

• Husk – det handler om respekt – ikke sant! 

• Respekt for dommerens rolle og oppgaver 

• Respekt for motspillere og andre lagledere 

• Kort og godt – det handler om respekt for hverandre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


