
Turneringsföreskrifter 
Linghemscupen spelas enligt Svenska Fotbollsförbundets 5-mannaregler, med nedanstående 

undantag: 

Åldersbestämmelser 

Klasser Deltagare 

P06 Pojkar födda 2006 eller senare 

P07 Pojkar födda 2007 eller senare 

P08 Pojkar födda 2008 eller senare 

P09 Pojkar födda 2009 eller senare 

F06 Flickor födda 2006 eller senare 

F07 Flickor födda 2007 eller senare 

F08 Flickor födda 2008 eller senare 

F09 Flickor födda 2009 eller senar 

Dispenser 

En överårig spelare per lag (max 1 år äldre) får delta. 

Anmälan 

Alla ska vid ankomst till cupen, senast 30 minuter före första match, anmäla sig till sekretariatet. 

Där ges information om omklädningsrum, eventuella ändringar i spelprogram etc. 

Speltid 

Samtliga klasser spelar 1x16 minuter. 

Alla spelare ska vara omklädda och klara vid sin spelplan 5 minuter före utsatt matchstart. 

Regler 

Tillägg och förtydliganden: 

 Benskydd är obligatoriskt. 

 Byten ska ske vid mittlinjen. 

 Om en spelare utför ett inkast på ett tekniskt felaktigt sätt ska samma spelare göra om 

inkastet, efter att domaren gett en kort instruktion om hur inkastet ska utföras. Domaren 

ska ha en mycket liberal tolkning. 

 Målvaktens 6-sekundersregel tillämpas inte. 

 Målvaktskast, tidigare benämnt inspark, ska utföras från valfri plats inom straffområdet. 
Målvakten sätter igång spelet genom att kasta alternativt rulla ut bollen. Målvakten får inte kasta 

bollen över mittlinjen. Motståndarlaget skall när bollen passerat förlängd mållinje backa tillbaka 

över mittlinjen för att ge möjlighet till bollförande lag att starta sin speluppbyggnad 

 Bakåtspel till målvakt är tillåtet. 

 Mål får göras direkt på alla frisparkar. 

 Avstånd 5 meter gäller vid hörna, frispark etc. 

 Eventuell utvisning är personlig – tid 3 minuter. 

 Lagfunktionärer får beträda planen i de yngsta klasserna.  



 4-målsregeln tillämpas i samtliga klasser (en extra spelare får sättas in vid underläge med 

4 mål). 

 Vid lika tröjfärg ska det lag som står som bortalag använda västar eller byta tröjfärg. 

Priser 

Alla deltagare får diplom.  

Matchstart och ”Fair Play-klappen” 

Alla matcher startar med en gemensam ljudsignal. 

Om en match av någon anledning inte kan startas vid den gemensamma signalen – följ domarens 

signal. 

Med tanke på de korta uppehållen mellan matcherna rekommenderar vi att lagen värmer/ställer upp 

på var sin planhalva och hälsar samt tackar för spelad match endast efter matchen. 

Antal spelare och ersättare 

1 målvakt samt 4 utespelare får samtidigt delta i spelet – undantaget vid tillämpning av 4-

målsregeln då ena laget kan komma att ha fler än 4 utespelare. 

Byten får göras under pågående spel, utbytt spelare får återinträda i spelet. 

Ett lag kan använda obegränsat antal spelare under turneringen, dock rekommenderas max 10 

spelare per match. 

Matchbollar 

Samtliga klasser spelar med bollstorlek 3. 

Uppvärmningsbollar 

Medtas av lagen till turneringen. 

Domare 

Domarna kommer från Linghems SK senior-, junior- och damtrupper. 

Linjemän 

Varje lag ska hålla med linjemän. 

Linjemän är matchfunktionärer och ska därför INTE dirigera sitt lags spelare. 

Spelplats 

Alla matcher spelas på Lingheden i Linghem. 

Bad 

Gratis bad i Himnabadet för spelare och ledare – ta med badkläder! 

Anmälningsavgift 

800 kr per lag. Anmälningsavgiften ska vara betald för att anmälan ska vara giltig. 

Klasserna P09 & F09 betalar ingen avgift! 


