
Orkanger Idrettsforening`s fotballavdeling i samarbeid med Orkdal Energi ønsker dere 

velkommen til en nyoppstartet turnering for aldersbestemte lag i Orklahallen 

Spilleregler 

Cupen følger NFF og Trøndelag Fotballkrets sitt reglement. Bruk av overårige spillere i 
henhold til kretsens regler. Ellers gjelder følgende regler: 

- Ved tilbakespill fra medspiller kan ikke keeper ta ballen i hendene. 
- Ved igangsetting etter at ballen har vært over kortlinja må keeper kaste ballen ut. 
- Sklitaklinger ikke tillatt. 
- Når ballen har vært over sidelinja benyttes innspark istedenfor innkast. 
- I klassene 11 og 12 år brukes ikke kort, men dommer kan isteden bestemme at en 

spiller må byttes ut. 
- Ved gult kort i klassene 13, 14 og 15 år må spilleren byttes ut i minst 2 minutter. Ved 

gult kort i to kamper må spilleren stå over neste kamp. En kamps karantene også 
etter kort nummer 3, 4, 5 osv. Ved rødt kort bestemmer dommer og sekretariat på 
banen hvor mange kamper spilleren må stå over.  

Plassering i gruppespill avgjøres etter følgende kriterier; 

1. Poeng   2. Innbyrdes oppgjør  3. Målforskjell  4. Flest scora mål  5. Loddtrekning 
 
Ved uavgjort i sluttspillkamper spilles 1X3 minutter golden goal (første målet vinner). 
Hvis det ikke scores mål i golden goal er det straffespark 1 og 1 fra 7 meter til vinner 
er kåret. 

Premiering 

Premieringen vil foregå i kafeteria`n i 2. etasje med unntak av den siste finalen i G 14.  
Den vil foregå nede på parketten rett etter siste kamp. 

Det er premie til alle i klassene J11/12,  G 11 og G12. Pokal til 1.- og 2. plassen i 

sluttspillklassene. Gavekort til vinnerne. Alle lag får diplom med lagbilde. 

Fotografering 

Lagsfotografering i kafeteria`n i 2. etasje etter 1. kamp.  

Bespisning 

Vi har kiosk med salg av kaffe, vaffel, baguetter, brus m.m i 2. etasje ved siden av tribunen.  

TV 

Tilbud om å se Premiere League på lerret i lokalene til ungdomsklubben i  
2. etasje innenfor kiosken.  

 
 

http://orkanger-if.no/pics/3_Fotball/Invitasjoner/Invitasjon_OrkdalEnergi_Cup.pdf

