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OBOS cup 2022 seniorklasser 

 

NFF Østfold inviterer med dette til OBOS cup 2022 for senior lag.  

 

Deltagelse  
Påmeldingsfristen er satt til 26. januar 2022.  

Mesterskapet arrangeres i følgende klasser: 

• Menn senior nivå 1 – klubber som har lag i 3. divisjon (Norsk Tipping ligaen), 4. – og 
5. divisjon. 

• Menn senior nivå 2 – klubber som har lag i 6. og 7. divisjon. 

• Kvinner senior – klubber som har lag i 2. divisjon og lavere. 
 

Kretsens klubber kan kun delta med et lag i turneringene for menn og et lag i turneringen for 

kvinner. 

Sammensatte lag kan ikke delta.  

Alle spillere som deltar i cupen må være spillerberettiget for den klubben vedkommende 

representerer. Jfr NFFs Breddereglement § 2-1. 

Det benyttes elektroniske kamprapporter via FIKS 

Vi velger også i år å gjennomføre OBOS cup i løpet av vinter/vår. Det settes opp puljer 

ut fra rangering etter 2021 sesongen.  

 

 

Kampavvikling 

På herresiden gjelder følgende: 

Kamper spilles fra og med uke 6 

 
På kvinnesiden gjelder følgende:  
NFF Østfold kommer tilbake til dette når vi vet hvor mange lag som er påmeldt.  

Alle klubber     

Dato: 19.01.2022 
Sted: Sarpsborg 
Ref.: Runar Tønnesen 
Side: 1/4 



 

 

Kampoppsett og omberamming 

Kampene vil fortrinnsvis bli satt opp på lørdager/søndager klokken 16.00. Er banen opptatt 

legger kretsen kampen til nærmest best egnede tid. 

Dersom et av lagene ønsker å omberamme fastsatt kampdato, gjelder ordinære regler for 

omberamming. Ny kampdato må være avtalt innen siste frist for runden som skal fastsettes 

av kretsen.  

Omberamming gjøres via elektronisk skjema «omberamming av kamp» som ligger på 

www.fotball.no Omberamming av kamper - Norges Fotballforbund Kun endringer sendt via 

dette skjema vil bli behandlet.  

 

Dommere 

NFF Østfold setter opp dommer til alle kamper. For Menn senior nivå 1 settes det opp 

dommertrioer.   

Dommerkostnader og andre arrangementsutgifter dekkes av hjemmelag fram til og med 

semifinaler. 

 

Konkurranseregler  
Cupen arrangeres etter NFFs Breddereglement kapitel 6. 

Turneringen avvikles etter først gruppespill og så cup kamper for å kåre en vinner (på 

kvinnesiden avhengig av antall påmeldte lag). 

Kampoppsett i gruppespillet settes opp etter påmeldingsfristens utløp, men i sluttspillet vil 

hver runde avgjøres ved trekking. 

Kampene spilles som nevnt over.  

Kampene berammes av kretsen og bekjentgjøres på www.fotball.no/ostfold og via FIKS. 

Alle kamper i sluttspillet skal ha en vinner. Hvis kamp ender uavgjort, avgjøres den i henhold 

til NFFs Breddereglement kapitel 6.  

En uavgjort kamp skal i seniorklassen forlenges med 2 x 15 minutter. 

Kamper som fortsatt står uavgjort etter ekstraomganger avgjøres ved 

straffesparkkonkurranse.  

 

http://www.fotball.no/
https://www.fotball.no/link/0931353848ea414c868214a861dabb05.aspx
http://www.fotball.no/ostfold


 

Disiplinærsaker 
Brudd på turneringsbestemmelser og NFFs Kampreglement behandles av kretsen eller NFFs 

reglementer. Administrasjonen i NFF Østfold utgjør turneringsjuryen. 

En spiller som har pådratt seg 4-fire gule kort i OBOS cup, skal sone 1-en kamps karantene i 

lagets 5. kamp i OBOS cup. Det vil ikke ha virkning i andre turneringer. 

Utvisninger i cupen behandles etter Reaksjonsreglementet §4-14. Retningslinjer 

utvisningsrapporter og 4-18. Utvisninger i turneringskamper: 

(3) Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter forbundsstyrets retningslinjer medfører én kamps karantene 
i turnering som ikke spilles sammenhengende, skal spilleren sone i neste kamp i samme turnering. Hvis utvisningen gis i siste  
kamp i turneringen, slipper spilleren karantene. 

(4) Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn én kamps 
karantene i turnering som ikke spilles sammenhengende, skal én kamp sones i neste turneringskamp og øvrig soning, med unntak  
av én kamp, skje i neste obligatoriske kamper. Hvis det ikke skal spilles flere turneringskamper, skal karantenen, med unntak  
av én kamp, sones i førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen skal informere den krets klubben tilhører om  
karantener ilagt for mer enn én kamp. 

  

Kamper i cupen kan ikke benyttes som «soningskamper» fra serie og NM –Kamper.  

I finalekampen er protestfristen umiddelbart, og senest 5 min etter kampslutt. Protestgebyret 

er kr 500.-. 

I øvrige kamper behandles protester ihht reaksjonsreglementet kapitel 5. 

Premiering 
Den seirende klubb i finalen mottar pokal og fra OBOS et gavekort pålydende kr 2.500.-. 

Spillerne på det seirende laget mottar gullmedaljer. Spillerne på det tapende laget mottar 

sølvmedaljer. 

Alle spillere som deltar i finalen, samt de spillerne som har deltatt i halvparten av lagets 

kamper om cupmesterskapet skal premieres. Dersom et lag har flere enn 25 spillere som har 

deltatt i mesterskapet kan flere medaljer bestilles fra kretskontoret (25.- kr pr ekstra medalje) 

 

Utover det som er nevnt spesielt over, gjelder NFFs Lov og Reglementer.  

 

 

 

 



 

Påmelding 

Påmelding via FIKS (Fotballsesongen 2022) 

Frist: 26. januar 2022 

Påmeldingsavgift kr 1.000.- pr lag vil bli fakturert klubbene.  

 

 

Runar Tønnesen (s) 

Fagkonsulent 

NFF Østfold  

 


