Cup reglement:
Hvem er Eddie?
Edvard Georg Sternhoff, Eddie blant alle de mange som kjenner han, har vært en profilert
Vard-mann i mer enn 50 år. Spiller i ungdommen, trener, blant annet for Vards jr.
norgesmestre fra 1972, styreleder/-medlem og et stort antall andre verv i klubben står på
merittlisten hans. Eddie har også vært medlem av NFFs styre. Han er æresmedlem i Vard og
er hedret med blant annet Rogalands fylkeskulturpris for sitt arbeid med Vardmodellen,
klubbens integreringsprosjekt i mer enn 20 år.
Eddie Cup skal spilles i Eddies ånd, dvs Fair Play settes høyt.
I årets Eddie Cup spilles det i klassene G13, G14, G15, G16, J13, J14 og J15 og J17.
Lagene deles inn i puljer etter aldersklasser. 4-5 kamper pr. lag. Sluttspillmodellen varierer
etter hvor mange lag som er påmeldt. Sjekk kampoppsettet.
I klassene 13 år spilles det 9'er fotball og 14-17 år spilles det 11’er-fotball.
NFF’s reglement følges. Det understrekes at det i sluttspill IKKE blir spilt ekstraomganger,
men at man går rett på straffesparkkonkurranse. Hovedregel er at straffespark konkurransen
tas på den banen kampen avvikles. Imidlertid lager vi til et straffespark område bak det ene
målet på gym 6. Grunnet et tett kampprogram kan noen straffesparkkonkurranser flyttes hit.
Dette avgjøres av dommer.
Rekkefølgen i puljen avgjøres etter følgende kriterier:
Poeng.
Målscore (pluss mål)
Antall scorede mål
Innbyrdes oppgjør
Er det fremdeles helt likt skal det avgjøres med Straffespark konkurranse

Spilletid:
13-14 år 2 X 20 minutter
15-17 år: 2 X 25 minutter
Dommerne legger ikke til tid.
Dette gjelder også for sluttspillet.
Det er lov med inntil to overårige pr lag, uten at det trenger informeres motstander eller
turneringsledelsen. Mer enn to overårige må det søkes om.
Det er tillatt med gjestespillere.
Laget som står oppført som hjemmelag har ansvar for kampball, mens laget som står oppført
som bortelag må skifte drakter ved draktlikhet.
Spiller som får det som tidligere var gult kort, nå direkte bestrafning, kan komme inn igjen 3
min etter et spillet er igangsatt. Kampledere behøve ikke vise det gule kortet ved første
direkte bestrafning, men om samme spiller oppnår sitt andre gule kort skal det gule vises før
det røde. Om spiller oppnår rødt kort må denne stå over neste kamp.
Ved et eventuelt rødt kort nr. 2 senere i turneringen er spilleren ute for godt.
Vær nøye med frammøtet til kamp, 10 min før er minimum. Lag som gjør at kampstart må
utsettes kan bli diskvalifisert.
Det er ingen begrensninger til antall spillere som kan brukes pr kamp eller i turneringen.
Om et lag vil legge inn protest for regelbrudd gjort av kampleder, eller teknisk feil av
motstander eller arrangør som har betydning for kamputfall, MÅ protesten leveres
begrunnet til sekretariatet innen 15 min etter kampslutt.
Protestgegyr er pålydende 300 kroner.
Kampene spilles i Haugesund Idrettspark og Vardhallen.
Kampoppsett er sent alle kontakperson og ligger også på Vards hjemmeside.
Kiosk og kafè på Vardhuset og i salgsboden ute på banene,
Det premieres lagvis i alle klasser.
1. 2. og 3 plass i A-sluttspillene og vinner av finalen i B-sluttspillene skal alle få sine
velfortjente premier.
Premieutdeling finner sted på terrassen på Vardhuset rett etter kampslutt.
Det er muligheter for å bruke garderobene på Vardhuset og utegarderobene utenfor
Haraldshallen.
Husk Fair Play og lykke til☺

