Reglement Hjørnefotball
Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, håndbok for
Norges Bedriftsidrettsforbund og det enkelte sær-reglement.

1. 1. Klasser:
Mix
Det kan maksimalt være 2 herrer på banen samtidig

2. 2. Spillebane:
Spilles på mini håndballbane med sportsdekke (E-haller)

3. 3. Ball:
Det spilles med softball

4. 4. Spillesystem
Lagene deles inn i puljer a 4 lag. Det kan benyttes inntil 12 spillere. Det spilles med 3
spillere fra hvert lag. Inn- og utbytte kan kun skjer ved scoring.
Det settes opp benker i hvert hjørne av hallen. Lagene kan ha inntil 6 spillere i hvert
hjørne, på sin banehalvdel. De to lagene på skrå ovenfor hverandre spiller mot
hverandre. Scoring skjer når ballen treffer benken til motstandernes lag. De to andre
lagene går ut på banen i det det scores mål.
Hjemmelaget starter med ballen. Avspark tas fra midten av banen.
Ballen er ikke ute av spill, med mindre den går ut i publikumsområdet.
Det spilles ikke med målvakt. Det er ikke lov for å dekke målet ved å sette/legge seg
foran benken.
Det dømmes straffespark ved forseelser som fratar motstander en åpenbar målsjanse.
Straffespark tas fra motsatt hjørne. Alle spillere, unntatt spilleren som skal utføre
straffeslaget, skal være bak innbyttesonen mens hele straffesparket blir utført.

5. Spillere
Særskilt skjema med fullstendig lagoppstilling må leveres hovedsekretariatet før 1.
kamp. Bare spillere som står oppført her har anledning til å delta i turneringen.

6. Spillerens utstyr
• Det er kun tillatt med sko som ikke avsetter svarte merker.

7. Kampens varighet
Kampenes varighet er på 1x 18 minutt

8. Poengberegning
Det gis 3 poeng for vunnet kamp, ett poeng for uavgjort kamp og 0 poeng
for tapt kamp. Blir ett lag ved protest eller lignende tilkjent seieren, settes
1-0, det samme gjelder for w.o. seier.

9. Sluttspill
De to beste lagene etter innledende spill, går videre til sluttspill.

Om to lag har fått samme poengsum etter innledende kamper, avgjøres
plasseringen slik:
1) Målforskjell
2) Flest scorede mål
3) Innbyrdes oppgjør
4) Loddtrekning
Ved uavgjort resultat etter kampens slutt, gjelder «første mål vinner», (sudden death), i
inntil 5 minutter.
Dersom avgjørelsen ikke har falt etter sudden death, stoppes spillet. Vinner av kampen
blir da avgjort ved loddtrekning. Hvis et lag får utvisning når det kun er 2 spillere igjen
på hvert lag, skal den utviste spilleren erstattes med 1 spiller, og motstanderen kan
sette inn 1 spiller i tillegg. Motstanderen skal ha 1 spiller i overtall i inntil 3 minutter.

10. Utvisning
Ved utvisning må laget spille med færre spillere i 3 minutter. Tiden regnes
fra det øyeblikket spillet gjenopptas etter utvisningen, og ny spiller kan
komme inn på banen etter signal fra sekretariatet.
Utvist spiller skal sitte ved banesekretariatet til kampen er ferdig.

• Utvist spiller skal stå over påfølgende kamp. Juryen kan bestemme at det
skal gis utvidet karantene.

•

Protest må leveres til hovedsekretariatet skriftlig senest 10 minutter etter kampslutt.

•
•
•

Dommer skal om mulig gjøres oppmerksom på protesten under kampen.
Gebyr kr. 500,- (som tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge) må
vedlegges.
Juryens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

12. Aktive/ikke aktive spillere
Aktive spillere over 30 år kan delta. Aktive spillere under 30 kan ikke delta med følgende
unntak:
Bedriftsidrettslag kan benytte aktive spillere også under 30 år, dersom spilleren er
ansatt i bedriften. (gjelder ikke for vennelag eller dispensasjoner).
Straff: Lag som ikke overholder regelen, vil umiddelbart bli ekskludert fra
videre deltagelse i turneringen.

13. Oppmøte
•
•

•

Lag som ikke møter til turneringen uten om å varsle om dette, ilegges en bot
pålydende kroner 1000,- og utestenges fra neste års arrangement.
Lag som ikke møter til kamp blir stående med tap 0 – 1, og kan ikke gå videre i
turneringen, selv om de i utgangspunktet har gått videre. Neste lag på tabellen
rykker opp, og går videre til sluttspill.
De lagene som benytter berusede spillere på banen, ekskluderes umiddelbart fra
turneringen.

