Tävlingsbestämmelser
Oden cup
________________________________________
Tävlingsbestämmelserna följer till största del de av Svenska Fotbollförbundet uppsatta reglerna för
inomhusfotboll Futsal.
Följande tillägg/avvikelser vill vi dock informera om:
1. Varje lag får bestå av max. 17 spelare. Samma laguppställning gäller för hela cupen och får
inte ändras/kompletteras. Samtliga 17 spelare får, om så önskas, användas i varje match. Om
ett lag använder sig av ”flygande målvakt” måste denne vara klädd i tröja med avvikande
färg.
2. Avspark görs av hemmalaget.
3. Speltiden är 1x15 minuter rullande tid i alla matcher. Spel sker med 3x2 meters mål.
4. Om två eller flera lag efter färdigspelat gruppspel ej kan skiljas åt gäller följande; 1)
Målskillnad, 2) Flest gjorda mål, 3) Inbördes möte, 4) Straffsparkstävling, först 5 straffar per
lag, sedan vid behov sudden-straffar.
5. Ett exemplar av laguppställning lämnas till tävlingsledningen i samband med att ni anmäler er
ankomst. Tänk på att en spelare som kan bli aktuell senare under cupen måste tas upp på
laguppställningen redan från början.
6. Om lag infinner sig senare än tio minuter efter utsatt speltid utdöms walk over. Laget
tilldöms då noll poäng och 0-3 i målskillnad. OBS! Om A-slutspelsklart lag uteblir från den
sista matchen i steg 2 placeras laget ovillkorligen sist i gruppen. Alla övriga lag flyttas då upp
ett steg i tabellen med följd att ett annat lag går till A-slutspel. Om lag, som inte ligger på Aslutspelsplats, uteblir från den sista matchen blir det bara vanlig w.o. OBS! Väckning finns att
tillgå i förläggningarna.
7. Om match i slutspelet är oavgjord vid full tid vidtar förlängning om 1 x 5 minuter. Är
resultatet efter förlängning fortfarande oavgjort vidtar straffläggning, först 3 straffar per lag,
sedan vid behov sudden-straffar.
8. Utvisad spelare är automatiskt avstängd kommande match.
9. Enligt beslut av Svenska Fotbollförbundet kan inte längre protest lämnas in mot ett felaktigt
domslut. Protest kan bara lämnas in mot lag, som använder sig av en icke spelberättigad
spelare. Ev. protest måste vara inlämnad senast 15 minuter efter avslutad match

