
 
 

 
 

Tävlingsföreskrifter  
Stuvsta Outdoor 2021 

 
 
 
 

Klasser 
I turneringen deltar flickor och pojkar födda 2007-2013. 

 
Laguppställning 
 
Laguppställning fylls i elektroniskt genom att använda inloggningsuppgifter som varje lag har 

fått vid anmälan eller lämnas på plats vid ankomst, innan första matchen. Tillkommer nya 

spelare under cupen måste man lämna/komplettera en ny laguppställning. Denna skall 

innehålla namn på samtliga spelare samt deras tröjnummer och födelseår.  Minst halva 

laguppställningen måste vara från rätt årskull. 
 

Ankomst 
 
Lagen skall vara på plats senast 5 minuter innan utsatt tid för matchstart. Är inte det ena laget 

på plats och det saknas giltig ursäkt tilldöms det andra laget vid närvaro seger med 3-0. Se till 

att ni är i tid, meddela tävlingsledningen om ni skulle vara försenade. Är domaren inte på 

plats 5 minuter innan matchstart meddela tävlingsledningen för tillsättning av en ny domare. 

Vid behov skall bortalaget byta matchtröjor eller bära västar om båda lagen har liknande 

tröjor som går att förväxla under spelet. Detta skall göras i god tid innan matchstart så att 

matchen börjar på utsatt tid. Ta med era egna västar.  

 
Spelform 
 
Vi följer förbundets nya riktlinjer. Vi erbjuder gruppspel i alla årskullar. Inga resultat 
publiceras för årskullar mellan 2009 och 2013.  

 

Antal spelare 
 
Inga begränsningar på antalet deltagare per lag som totalt deltar under turneringen men max. 

12 medaljer per lag gäller för 5-manna. Äldre årskullar får antingen lagpriser (7-manna) eller 

beroende på resultat i finalspel (9-11 manna).  

 
 

 

 



 

Speltid 
 
Speltiden är 2x13 minuter i 5-manna, medan i 7-manna och 9-manna är speltiden 1x26 
minuter. Det är bara två minuters paus i 5-manna. Blir någon spelare skadad uppmanas ledaren 
efter domarens signal att ta ut spelaren från planen snabbast möjligt. Tiden stoppas bara om 
något allvarligt inträffar och på domarens uppmaning. 

 
Dispenser 
 
Gäller vid uppvisande av godkänd dispens från förbundet och då gäller bara en överårig 

spelare. Förbundets godkända dispens ska skickas till cuparrangören senast 3 dagar innan 

turneringen börjar. Om man saknar dispens från förbundet får man ta kontakt med 

tävlingsledningen senast 27:e april. 

 
WO 
 
Om ett lag uteblir till match eller inte uppnår lägsta antalet spelare (3 spelare i 5-manna, 5 

spelare i 7-manna och 6 spelare i 9-manna) vinner det närvarande laget med 3-0. En avgift om 

1200: - tas ut om ett lag inte meddelar sitt återbud före sina matcher. 

 
Protest 
 
Protest mot domslut skall inlämnas skriftligt i gruppspelet senast 30 minuter efter matchslut 

till tävlingssekretariatet, protestavgift 500 kr, återfås om protesten går igenom. 

 
Spelregler 
 
Vi följer Stockholms Fotbollsförbundets regler. 
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