
TÄVLINGSFÖRESKRIFTER HEXPOL CUP 2023 
 
Utfärdade nov 2022 

 
Spelregler 
Turneringen spelas enligt Svenska Fotbollförbundets spelregler för barn- och 
ungdomsfotboll i spelformerna 5 mot 5 och 7 mot 7 med vissa förtydliganden nedan 
 
Klasser 

Klass Ålder Spelform 
F12 Flickor födda 2011 eller senare 7 mot 7 
F10 Flickor födda 2013 eller senare 7 mot 7 
F9 Flickor födda 2014 eller senare 5 mot 5 
F8 Flickor födda 2015 eller senare 5 mot 5 
   
P12 Pojkar födda 2011 eller senare 7 mot 7 
P11 Pojkar födda 2012 eller senare 7 mot 7 
P10 Pojkar födda 2013 eller senare 7 mot 7 
P9 Pojkar födda 2014 eller senare 5 mot 5 
P8 Pojkar födda 2015 eller senare 5 mot 5 

 
Alla lag garanteras 4 matcher. 
Vid få anmälningar i en klass kan vi komma att slå ihop flera klasser. Berörda lag kontaktas 
 
Spelare 
Alla spelare måste vara medlem i den förening man representerar. Lagen ansvarar för att 
spelare är försäkrade via sin egen förening. 
En spelare tillåts spela för flera av föreningens lag i turneringen, men inte i samma klass. 
Max 2 dispenser för överåriga spelare tillåts, dispens ska vara utfärdad av respektive 
distriktsförbund. Överårig spelare får vara högst ett år äldre än den åldersgruppen laget 
spelar i. 
 
Antal spelare anmäls senast två veckor före. Spelarförteckning lämnas sekretariatet senast 
30 min innan första matchen. 
 
Resultat och tabeller 
Inga resultat eller tabeller redovisas. Medaljer till alla spelare. 
 
Matchtider, spelyta och bollstorlek 

Spelform Tid Yta Mål Bollstorlek 
5 mot 5 1x15 min Ca 50x30m 5x2m 3 
7 mot 7 1x20 min Ca 32x20m 3x2m 4 

 
Spelare bör vara ombytta och klara senast 10 min före matchstart. 



Om ett lag uteblir, alternativt inte finns på plats senast 5 minuter efter matchens starttid, 
ställs matchen in. I vissa fall kan matchen spelas vid en senare tidpunkt.  
 
Antal spelare och byten 
Ingen begränsning på antalet spelare, och fria byten gäller. Vi rekommenderar att man följer 
SvFF:s rekommendationer med max 4 avbytare per match. 
 
Matchkläder 
Enhetliga matchkläder, benskydd är ett krav. Om reservställ inte finns kan västar lånas ut till 
bortalaget. 
 
Domare 
Föreningsdomare används i alla matcher. Tänk på att detta är unga domare som precis 
börjat sin domarkarriär. 
 
Utvisningar och varningar 
I 5 mot 5 tillämpas inte varningar och utvisningar. Ledare uppmanas att byta ut spelare som 
inte följer reglerna. Om inte ledaren självmant ser till detta kan domaren anvisa ledare att 
byta ut spelare. 
 
I 7 mot 7 är grundregeln att varningar och utvisningar inte tillämpas. Som för 5 mot 5 
uppmanas ledare att byta ut spelare som inte följer reglerna och förklara för spelaren varför 
hen blev utbytt. 
Om detta inte hjälper har domaren rätt att dela ut en varning eller visa ut spelaren. En 
utvisad spelare får ersättas med en annan spelare, men får inte spela mer i matchen. 
Vid utvisning kallas spelare och ledare in till samtal med Tävlingsledningen. 
 
Anmälningsfrist och avgift 
Anmälningsfrist är 7 maj 2023. 
 
Anmälningsavgift kr 800:- 
Avgift innbetales: 
IF Viken bankgiro 723-5534, alternativt swish 123 278 9048 
Märk Hexpol Cup ‘förening’ ‘klass’ (t.ex: ‘Hexpol Cup IFViken F8’). 
 
Utebliven avgift kan innebära att annat lag bereds tillgång till cupen. 
Om ett lag behöver ta tillbaka sin anmälan efter att anmälningsfristen har gått ut kan en 
administrationsavgift komma att tas ut på 400:- 
 
Hexpol Cup 2023 förbehåller sig rätten att ställa in cupen vid oförutsedda händelser. 
Anmälningsavgiften kommer då att återbetalas i händelse av att cupen inte kan genomföras. 
 
Protester 
Eventuella protester lämnas Tävlingsledningen via Sekretariatet senast 30 min efter avslutad 
match, administrationsavgift 400 kr. 
 



Spelplats 
Mossängens IP (konstgräs) 
Vikenborgsgatan 7 
662 36 Åmål 
 
Arrangör 
IF Viken 
Vikenborgsgatan 1 
662 36 Åmål 
Tel 0532-710 63 
 


