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Fotbollscup för Flickor och Pojkar 11-12 år 
 

Matcherna spelas på vårt nya fina konstgräs! 

 
När Pojkar 07, 11 år Lördag 20 okt., 7 mot 7 

Flickor 07, 11 år Söndag 21 okt., 7 mot 7 
Flickor F06, 12 år Lördag 27 okt., 9 mot 9 

Pojkar P06, 12 år Söndag 28 okt., 9 mot 9 
 

Plats   Vallhamra IP (Sävedalen) 

 

Klasser   F/P 11 födda 2007 eller senare: Stor 7 mot 7 

F/P 12 födda 2006 eller senare: Liten 9 mot 9 

 

Regler  Vi följer GFF:s regler och de nya föreslagna 

nationella spelformerna.  
 

Kostnad  600 kr/lag. 

Anmälningsavgiften betalas i samband med 
anmälan. 
Plusgiro 432 06 – 2. Märk inbetalning med lagnamn 

och klass. 
 

Anmälningstid  Anmälan & /-avgift senast 30 september 2018 

 

Ni får gärna anmäla fler än ett lag per förening men 
vi förbehåller oss rätten att maximera till ett lag per 

förening för att få så god spridning av föreningar och 
lag som möjligt. 
 

För anmälan och mera info: 
https://www.svenskalag.se/bebben-cup 
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Regler & Info 
 

Tävlingsform 
FP07 - Stor 7 mot 7, ca 60x40m med retreat line. 
 
FP06 - Liten 9 mot 9, ca 60x45m med offside (OBS vi spelar på halvplan). 
 
Vi spelar enligt de föreslagna nationella spelformerna, som kommer börja användas i 
Göteborgs Fotbollsförbund 2019.  
 
Bebben Cup spelas med poolspel utan placering, resultat och tabeller. 
 

Matchtid & Spelsystem 
Matcherna spelas i 1x25 minuter. 
Minst 4 matcher/lag och alla lag spelar lika många matcher. 
Spelprogram kommer ca 1v. innan cupdagen. 
  

Spelregler & Domare 
Bebben Cup följer Svenska Fotbollförbundets riktlinjer ”Spela, lek och lär” och Göteborgs 
Fotbollsförbunds tävlingsriktlinjer för 7 mot 7 resp. 9 mot 9-spel. 
Om två mötande lag har liknande tröjfärger (eller om domaren bedömer så) skall bortalaget 
alltid byta till tröja med annan färg eller ta på väst med annan färg. 
Alla lag ska vara ombytta och klara för spel minst 5 minuter innan utsatt 
matchstart. 
Samtliga spelare måste bära benskydd. 
Deltagande lag har ansvar för att det egna deltagande laget är försäkrat. 
Eventuella protester skall vara skriftligt inlämnade till sekretariatet, senast 
20 minuter efter aktuell spelad matchs avslut. Protestavgiften är 300 kr som återfås om 
protesten godkänns. Beslut kan inte överklagas. 
Matcherna döms av våra föreningsdomare från Sävedalens IF. 
  

Spelare & Spelarbyten 
Max antal spelare/lag 
7 mot 7 – Rek. 10 spelare/lag (max 14/lag) 
9 mot 9 – Rek. 12 spelare/lag (max 14/lag) 
 
Max 2 st. äldre/överårig spelare (1 år äldre) är tillåtet/lag. 
Det är inte tillåtet att en och samma spelare deltar i flera olika lag. 
Byte sker vid långsida och obegränsat antal byten per match (”flygande byten”). 
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Priser/Prisutdelning 
Alla deltagare får diplom. Fair Play delas ut till lag. 
 

Parkering, värdesaker, övrigt 
Antalet parkeringsplatser i Vallhamra IPs omedelbara närhet är begränsat.  
Vi kan tillhandahålla omklädningsrum under dagen. 
Sävedalens IF avsäger sig allt ansvar för kläder, värdesaker och dylikt. 
 
Kiosk 
Det finns korv, hamburgare, dricka, frukt, m.m. att köpa på plats. 

 

Lycka till och varmt välkomna till Bebben Cup!  
 

Sävedalens IF 


