
 

Turneringsreglement 
Kiwi Bama Cup - Storhall Karmøy - 2023 

 
 

 

GENERELT: 

Kiwi Bama Cup spilles etter Norges Fotballforbunds (NFF) reglement og spilleregler for 
barnefotball med unntak av de endringer som frem går av turneringsreglementet. Det er et 
overordnet mål for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. 
Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. 
Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil. 
 

FAIR PLAY: 

Alle lag oppfordres til å følge Fair Play-programmet til NFF inkl. Fair Play-hilsen før og etter 
kampen. 
 

SPILLFORM OG ANTALL SPILLERE: 

Klassene G6, G7, J6 og J7   3’er-fotball.  
Totalt kan 8 spillere delta på ett lag i turneringen. 
 

Klassene G8, G9, J8 og J9  5’er-fotball, (4 utespillere + 1 keeper)  
Totalt kan 10 spillere delta på ett lag i turneringen. 
 

Klassene G10, G11, J10 og J11 7’er-fotball, (6 utespillere + 1 keeper)  
Totalt kan 12 spillere delta på ett lag i turneringen. 
 

Når et lag ligger under med 4 mål eller mer gis det adgang til å sette inn en (1) ekstra spiller 
på laget som ligger under. Dette oppheves når laget evt. ligger under med mindre enn 4 mål. 
Lagets trenere må selv følge med på dette.  
 

SPILLETIDER: 

I alle klasser er det felles start- og stoppsignal over høyttaler. 
Spilletid for elle spillformer er 1x18 min. 
 
BALLSTØRRELSE: 
Klassene 6 til 9 år benytter lettball størrelse nr. 4. 
Klassene 10 til 11 år benytter ball størrelse nr. 4. 
 

BALL/BANEHALVDEL/DRAKTER: 

Det lag som står først i programmet har avspark. Lagene stiller på den banehalvdel som 
dommeren bestemmer. Bortelaget skal skifte drakter (eller benytter markeringsvester) 
dersom dommeren mener draktene er for like.  Markeringsvester er tilgjengelig i sekretariat.  
Lagene oppfordres til å stille linjevakt for å markere om ballen er over sidelinjen. Dommeren 
anviser retning. 
 



 

UTSPILL FRA KEEPER: 

Det er ikke tillatt for keeper å spille ballen over midten ved utspark. Hvis det skjer gis det 
anledning til å ta utsparket på nytt. 
 

SPILLERNES UTSTYR: 

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at 
spillernes utstyr er i orden ved kampstart.  
 

FRAMMØTE: 

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før 
kampen skal begynne.  
 

LAGLISTER: 

Lagene skal fylle ut antall spillere på skjema som lagleder får ved registrering, skjemaet 
leveres inn ved premieutdeling etter lagets siste spilte kamp. 
 

LAG SOM TREKKER SEG: 

Vi ber lag som av spesielle grunne må trekke laget vise hensyn ovenfor de andre lagene med 
og gi turneringsledelsen beskjed i god tid. 
 

SPILLESYSTEMER: 

Alle lag får spille minimum 3 kamper. Det er ikke sluttspill i noen av klassene. 
 

REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE: 

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer. Det åpnes for 
at en spiller kan delta på flere lag i samme årsklasse, såfremt dette er av nødvendighet for å 
kunne stille lag. 
 
OPPTREDEN TIL SUPPORTERE, KLUBBER/LAG, TRENERE OG LEDERE: 
Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også 
supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller 
egnet til å skade idrettens anseelse. Vi oppfordrer til Fair-Play både på og utenfor banen. 
 
 


