J13 – 9`er – 5 lag
En pulje, enkel serie.
Kamptid: 2x10 minutter uten pause
Pokal til 1. og 2. plasserte.
J14 - 7`er - 3 lag
En pulje, enkel serie.
Kamptid: 2x15 minutter uten pause
Pokal til 1. plass.
J14 – 9`er – 6 lag
En pulje, enkel serie.
Kamptid: 2x10 minutter uten pause
Pokal til 1., 2. og 3. plasserte.

Åpningscupen spilles etter NFF sitt regelverk med følgende presiseringer:
Deltagelse på flere lag:
En spiller kan spille på flere lag i samme alderstrinn. Dette er nr. 12 – 17 på 1. lag, for å ha
nok spillere til å stille med et 2. lag.
Oppmøte til kamp:
Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn taper kampen 0-3 og motstanderlaget tildeles
3 poeng. Juryen tar standpunkt til hva som er «særlig» grunn ved manglende fremmøte.
Dersom det foreligger en begrunnet forsinkelse, må sekretariatet kontaktes på forhånd.
Røde kort:
Utvist spiller skal automatisk stå over lagets neste kamp. Dommer sender rapport til
sekretariatet etter kampslutt. Juryen kan eventuelt utvide sanksjon mot utvist spiller.
Lagets lagleder meddeles av sekretariatet hvor mange kamper spiller må stå over.
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Overårige:
Overårige spillere kan benyttes, dersom man i kretsseriespillet i kommende sesong har fått
dispensasjon fra NFF Nordmøre og Romsdal, for å benytte spilleren(e). Ved tvist eller tvil, må
godkjent dispensasjon fremvises.
Ballstørrelse:
13 og 14 års klasser bruker ballstørrelse nr 4.
Rekkefølge i tabeller:
Slutt-tabell settes opp etter følgende prioritering:
1. Poeng
2. Målforskjell
3. Antall scorede mål
4. Innbyrdes oppgjør
5. Loddtrekning
Uavgjort i sluttspill:
Ved uavgjort, skal det avgjøres ved straffespark konkurranse
Hvert lag med tre straffer, deretter en og en til avgjørelse faller
Dommere:
Godkjente dommere benyttes. Settes opp av arrangør.
Protester:
Eventuelle protester skal leveres skriftlig i banesekretariat av lagleder senest 30 min. etter at
kampen er ferdigspilt. Ved levering av protest skal det betales et protestgebyr på kr. 500,Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Protest behandles av turneringens
jury. Juryens avgjørelse kan ikke ankes.
Jury:
Det blir nedsatt en jury av arrangør før turneringsstart. Juryen vil bestå av 3 medlemmer.
Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.
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