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TJENSVOLL FK INNENDØRSTURNERING 

i Vår Energi Arena Randaberg 19-20.mars 2020 

  

 

Turneringsreglement 

1. DET ER IKKE LOV Å TA MAT ELLER DRIKKE UT PÅ KUNSTGRESSET, 

men det er lov å drikke og spise på tribunene. Her må lagledere, trenere 

og foreldre passe veldig godt på. 

2. Lag skal møte i hallen minst 15 minutter før første kamp. Lagleder skal 

informere arrangørens representant/sekretariatet at de er kommet. 

3. Alle lag spiller 3 kamper (noen lag må spille 4 for å få planen til å gå opp). 

Spilletid er for 7’er lag ca 22min, 5’er lag ca 22min og 3’er lag ca 15min. 

Tid i hallen for hvert lag er inntil ca 3 timer. 

4. Antall spillere på banen inkludert keeper er i utgangspunktet 3 for 3`er 

fotball, 5 for 5`er fotball og 7 for 7`er fotball. 

5. Spillere kan kun delta på ett lag i samme aldersklasse. Hvis en er nødt til 

å bruke samme spiller på flere lag, så skal sekretariatet først ha beskjed. 

6. Bruk av overårige spillere skal i utgangspunktet ikke forekomme. Ved 

unntak må dette først avklares med sekretariatet. 

7. Dersom to lag har like draktfarger, må laget som står oppført sist få 

utlevert vester i sekretariatet. 

8. Kampen settes i gang i henhold til kampprogram. Laget som står først i 

kampoppsettet tar avspark. Etter kampslutt skal spillere og ledere forlate 

banen og benken umiddelbart pga tett kampprogram. 

9. Premiering gis til alle spillere (ingen navneliste er nødvendig). Premiering 

foregår umiddelbart etter laget har spilt 3 (eventuelt 4) kamper. 

10. Alle som påmeldt skal ha betalt påmeldingsgebyr innen 10 dager etter 

mottatt faktura. Faktura vil vanligvis bli sendt ut i forkant av turneringen 

til klubb eller epost oppgitt ved påmelding, med mindre annet er avtalt. 

11. Innkast fra sidelinjene. Kun 5’er og 7’er lag benytter hjørnespark (corner). 

 

Ved spørsmål ta kontakt med turneringsansvarlig: 

Tobias Tharaldsen, tlf: 452 10 236, epost: tobias@tjensvollfk.no 

www.tjensvollfk.no/turnering 
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