
 

 

 

 

Tävlingsregler 
                           

 

1. Arrangörer 

Öresunds cup arrangeras av OV Helsingborg. 

 

2. Regler och bestämmelser 

 Cup spelas efter SHF’s regler och SHF’s tävlingsbestämmelser, eventuella 

undantag finns här nedan. 

 

3. Spelform 

Lagen indelas i grupper. Alla möter alla i en enkelserie. De två bäst placerade 

lagen i varje grupp går vidare till A-slutspel. Övriga går till B-slutspel. 

Ordningsföljden mellan lagen avgörs med vanligt poängsystem. Om två eller 

flera lag har samma antal poäng, avgörs ordningen enligt följande prioritering. 

 

1) Poäng 

2) Målskillnad 

3) Flest gjorda mål 

4) Inbördes möte mellan direkt berörda lag (1 poäng, 2 målskillnad)                    

5) Lottning 

 

Oavgjorda matcher i slutspelet avgörs genom ”Shoot-out (S-O)”. 

S-O startar alltid med lottning. 3st S-O vardera och därefter en och en tills 

match är avgjord. 

 

4. Speltider 

U 13/14 -  U 15/16  2x20 min 

 U 17-18  2x25 min 

 

 

5 . Klassindelning 

Klassindelning  

U 17-18 födda tidigast 2004  

U 15-16 födda tidigast 2006 

U 13-14 födda tidigast 2008 

 

6. Åldersdispenser 

Åldersdispenser ansöks hos tävlingsledningen innan turneringsstart. 

 

 7. Laguppställning 

Laguppställning registreras på Cupens webbsida = ProCup MyTeam. 

 

 



 

 
 

 

 

 

8. Tröjfärg 

Vid lika tröjfärg byter bortalaget. 

 

9. Bollstorlekar och klister 

Följande bollstorlekar och användande av klister gäller: 
 

U 17-18 Pojkar  Storlek 3 - Klister tillåtet 

U 17-18 Flickor Storlek 2 - Klister tillåtet 

U 15-16 Pojkar  Storlek 2 - Klister tillåtet 

U 15-16 Flickor  Storlek 2 - Klister tillåtet 

U 13-14 Pojkar  Storlek 2 - Klister EJ tillåtet 

U 13-14 flickor  Storlek 1 - Klister Ej tillåtet 

 

10. Rött kort 

Efter direkt rött kort är spelaren avstängd nästa match.                                     

Efter två röda kort är spelaren avstängd nästa match. 

 

11. Protester 

Alla protester och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Protester 

skall lämnas skriftligt till närmsta tävlingssekretariat senast 15 minuter efter att 

berörd match avslutats. Protestavgift (500 SEK) skall erläggas samtidigt som 

protesten lämnas in. Protestavgiften återfås om protesten godkänns. 

 

Övrigt 

 

Hemmalaget börjar med boll i första halvlek och bortalaget börjar med boll i 

andra halvlek. 

 

Matchboll finns att tillgå av arrangören 

 

 

 

 

  


