
Tävlingsbestämmelser 

för 7-manna fotbollscup. 
 

1. Tävlingen är öppen som alltid har för  24 lag.  I år är vi dock flexibla gällande antal lag, det kan 

tillkomma mer lag om det nu blir fallet. 

 

2. Namn + tröjnummer på de tolv spelare ska mailas in till oss på marito582000@yahoo.se 

senast den 4:e juli. 

 

3. Matchtiden är 1 x 15 min i gruppspelet. Finalen spelas på 2x10 min. Matcherna döms av behöriga 

domare. 

 

4. Poängsystemet (detta systemet ska amvändas för att undvika oavgjort resultat inom gruppspelet) 

 Inga oavgjorda matcher efter ordinarie speltid 

 Vid oavgjorda matcher gäller straffar (3 per lag) 

 3 poäng, vinnare efter ordinarie speltid 

 2 poäng, vinnare efter övertid eller straffar 

 1 poäng, förlorare efter övertid eller straffar 

 

5. Vid lika poäng efter gruppspelet gäller: 

 Inbördesmöte 

 Målskillnad 

 Flest Gjorda mål 

 

6. Ingen offsideregel tillämpas. Inkast ersätts med inspark, vilket ej får gå direkt i mål 

7. Vid utvisning av en spelare innebär det att i den ej får spela klart pågående match och ej vara med i nästa 

kommande match. Vid grov förseelse blir spelaren avstängd från hela turneringen. 

 

8. Vid lika tröjfärg får bortalaget använda västar som de får låna. 

 

 

9. Matcherna spelas i vanliga fotbollsskor. Skruvdubbar är ej tillåtna. 

 

10. Lagen äger rätt att delta med fem avbytare som får insättas hur många gånger som helst under matchen. 

Byte skall ske vid mittlinjen. Lagen som använder sig av mer än 5 avbytare blir straffat med 

poängavdrag. 

 

11.  Det förekommer att det finns spelare som spelar i flera lag samtidigt vilket är ej tillåtet. Om    detta sker 

ändå så kommer att spelaren bli avstängd resten av turneringen och laget får poängavdrag. 

12. Spelordningen för tävlingen fastställs av SALVADOREANSKA VÄNSKAPSCUPENS- fotbollssektion. 

 

13. Lag som önskar dispans för spelare (max 2st) som har blivit skadade under turneringens gång, kan göra 

en ansökan till fotbollssektionen. Detta skall göras av lagets kontaktman. Anmälningsavgift på 50 kr 

tillkommer. 

 

14. I övrigt gäller Svenska Fotbollsförbundets spelregler  

mailto:marito582000@yahoo.se

