
Døvemesterskap i fotball – Reglement (oppdatert 04.04.2012) 

 

Retningslinjer for arrangement av Døvemesterskap i regi av NFF’s Døveutvalg. 

Godkjent av lagledermøtet 17.02.2012 

 

1. Tildeling av mesterskap 

 

Hvert 3. år blir det satt opp arrangementsansvarlige for 3 år fremover. Søknaden skal sendes 

1.oktober hvert tredje år (2009, 2012 og så videre). Tildelingen skjer under ledermøte for 

klubbrepresentantene. 

 

2. Arrangementet 

 

Teknisk arrangør har det fulle ansvar for økonomi, planlegging og gjennomføring av 

mesterskapet og at dette skjer i henhold til retningslinjer vedtatt av NFF. 

 

Navn på mesterskapet defineres slik: 

- DM futsal (innendørsfotball – arrangeres fortrinnvis februar) 

- DM fotball (utendørsfotball – arrangeres fortrinnvis september) 

 

Teknisk arrangør skal inngå skriftlig avtale om leie av kamparena(er). Avtalen skal sikre 

tilstrekkelig tid og plass for gjennomføringen av mesterskapet. Kopi av avtalen skal sendes 

NFF´s Døveutvalg straks den foreligger underskrevet av begge parter. 

 

Teknisk arrangør skal sørge for å ha sanitetstjeneste/Røde kors tilgjengelig under 

mesterskapet. 

 

Teknisk arrangør skal senest 6 måneder før mesterskapet, opprette en organisasjonskomité for 

gjennomføring av mesterskapet. NFF’s Døveutvalget skal informeres om sammensetningen 

av komiteen. 

 

Teknisk arrangør skal senest 6 måneder før mesterskapet sende innbydelse til alle døve-

idrettsklubbene i landet. Innbydelsen skal inneholde informasjon om program, tid, sted, 

startkontingent, påmeldingsfrist og om det blir arrangert sosiale samvær i tilknytning til 

mesterskapet. 

 

”Teknisk arrangør bestiller offisielle medaljer fra NFF Døveutvalget senest 1 måned før 

avvikling av mesterskapet.” Øvrige premier beskostes av teknisk arrangør (som for eksempel 

premiering av beste spiller, toppscorer). Arrangøren oppnevner nødvendige komiteer/grupper 

for slike kåringer. 

 

Teknisk arrangør skal snarest, og senest første hverdag etter avsluttet mesterskap, sende 

fullstendig resultatliste til NFF’s Døveutvalget og klubbene. 

 

3.  Premiering 

 

Det deles ut mesterskapsmedaljer (gull, sølv, og bronse) til de tre beste lagene dersom 6 eller 

flere lag deltar. Deltar 5 eller færre lag deles det kun ut gull og sølvmedaljer til finalelagene. 

 



4. Omfang av arrangementet 

 

Mesterskapet avvikles over minst 2 dager, fortrinnvis en helg. 

 

5. Økonomi 

 

Teknisk arrangør bærer alle utgifter med mesterskapet. Arrangøren beholder alle inntekter av 

mesterskapet, herunder sponsorinntekter.  

 

NFF’s Døveutvalg gir automatisk et tilskudd på kr. 10.000,- (futsal) / kr. 5.000 (fotball) til 

arrangør av mesterskapet.  Er det behov for mer tilskudd kan det søkes om ekstra midler fra 

NFF’s Døveutvalg. 

 

6. Startkontingent 

 

Startkontingent er kr 1000,- pr lag (vedtatt 2008).  

NFF’s Døveutvalg kan øke denne satsen. Påmelding uten innbetaling registreres ikke. 

 

7. Påmelding 

 

Påmeldingsfrist for lag settes til 3 måneder før turneringens avholdelse. Deretter utarbeider 

arrangør kampprogram, som sendes ut til lagene innen 1 måned etter påmelding. 

Kampprogrammet skal godkjennes av NFF´s Døveutvalg før utsending. 

 

Turneringen avlyses dersom det påmeldes færre enn 3 lag i herreklassen eller kvinneklassen. 

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall lag, skal avlysningen meddeles de påmeldte 

lag umiddelbart etter påmeldingsfristens utløp og startkontingenten returneres. 

 

NFF`s Døveutvalg åpner for at 2 små klubber kan gå sammen for å kunne stille med 

tilstrekkelig antall spillere i mesterskapet (11`er fotball). Det må søkes spesielt om dette til 

NFF’s Døveutvalg hver gang det er aktuelt. Søknad må sendes sammen med påmeldingen til 

døvemesterskapet. 

 

8. Trekking av lag 

 

Trekker et lag seg tidligere enn 1 måned før mesterskapet, ilegges laget en bot på kr 500,-. 

Trekker et lag seg i løpet av den siste måneden før mesterskapet, ilegges laget en bot på kr 

1000,-. (Vedtatt 2008) NFF’s Døveutvalg kan øke denne satsen. 

Trekker et lag seg samme dag som mesterskapet starter eller under mesterskapet (for 

eksempel ikke møter til berammet kamp), ilegges laget en bot på kr 2000,-. (vedtatt 2008) 

NFF’s Døveutvalg kan øke denne satsen. 

Boten betales til NFFs Døveutvalgs konto 

 



9. Hvem kan delta 

 

For å kunne delta i Døvemesterskapet, må utøverne være medlem av et lag tilknyttet Norges 

Idrettsforbund (NIF). Den nedre aldergrense er: Det året en spiller fyller 16 år.  

NFF´s Døveutvalg kan med bakgrunn i begrunnet søknad gi dispensasjon for spiller som er 

yngre, men spilleren må være fylt 15 år på samme måned som mesterskapet avvikles. Slik 

søknad må være NFF’s Døveutvalget i hende senest 1 måned før mesterskapet. Utvalgets 

avgjørelse er endelig. 

 

10. Påmelding av deltakere 

 

Navn på aktuelle spillere må være i arrangøren og DM ansvarlig i hende 2 uker før 

mesterskapet starter. Draktnummer, spillernes navn og fødselsdato/år skal stå oppført. Navn 

på trener og lagleder skal også føres opp.  

  

Kun maks 2 fotballspillere kan overflyttes mellom lagene nedenfra, som for eksempel fra B-

lag til A-lag eller fra C-lag til B-lag rett før endelig lagoppstilling. Endelig lagoppstilling skal 

leveres juryen kvelden før mesterskapet igangsettes.  

 

Flytting av spillere mellom lag er ikke tillatt under mesterskapet. 

 

11. Spillerberettigelse 

 

For å være spillerberettiget i DM, må spilleren oppfylle følgende krav: 

- medlem i sin sportsklubb (betalt medlemskapet for gjeldene år) 

- betalt lisens/lagforsikring via sin klubb 

 

En spiller som skal delta for en annen klubb, må ha skriftlig tillatelse fra nåværende klubb. 

Tillatelsen sendes NFF´s Døveutvalg senest 1 måned før mesterskapet. 

 

12. Antall innbyttere 

 

a) 11-er fotball: Hvert lag kan maks ha 7 innbyttere på benken. 

b) Futsal og 7-er fotball: Hvert lag kan ha inntil 7 spillere på benken.  

DM fotball - spiller som er byttet ut, kan byttes inn igjen. Innbytte krever dommerens 

tillatelse. I DM i futsal er det fritt bytte av spillere.. 

 

13. Spilletid 

 

a) Ordinær spilletid for herrer i turneringen er 2 x 35 min (11’er) og for kvinner 2 x 25 min 

(7’er) 

b) Innendørs spilles det 1 x 30 min med en timeout på hvert av lagene. 

 



14. Rekkefølge/plassering 

 

Plassering i gruppespill ved poenglikhet avgjøres som følger (se kap 6 – 1 i NFF´s 

kampreglement): 

 

1. Målforskjellen ( + / - ) - hvis likt  

2. Flest scorede mål  - hvis likt 

3. Innbyrdes oppgjør  - hvis likt 

4. Myntkast 

 

Ved sluttspill hvis mållikhet (uavgjort): 

Sudden death:  a) 1 x 5 min – futsal 

   b) 2 x 10 min – utendørs 

   

Straffespark:  5 spiller på hvert av lagene (se spillereglene). 

 

15. Baner 

 

Kampene i fotball spilles enten på naturgress eller kunstgress. Skifting mellom ulike underlag 

bør unngås så langt som mulig (dette gjelder også futsal). 

 

16. Dommere 

 

Arrangøren oppnevner dommere til kampene i samarbeid med fotballkretsen. 

 

17. Jury 

 

Arrangøren skal før hver turnering oppnevne en jury med 3 medlemmer. 1 medlem fra 

arrangørklubben, 1 medlem fra NFF´s Døveutvalg, og 1 medlem blant deltakende klubber. 

Lagledermøtet før mesterskapet godkjenner juryens sammensetting. 

 

I særlige tilfeller kan en enstemmig jury utelukke et lag eller en spiller/leder fra resten av 

turneringen. 

Arrangøren skal avsette et eget rom for juryen og skal yte juryen administrativ støtte. 

 

18. Protester og brudd på konkurransereglene 

 

Protester og brudd på konkurransereglene avgjøres av turneringens jury med endelig virkning. 

Kapittel 6 i NFF´s Sanksjons- og protestreglement følges så langt som mulig. Protest på kamp 

må være innlevert senest 30 min etter kampens slutt. Protestgebyr: Kr 500,-. Blir en protest 

tatt til følge, tilbakebetales gebyret. Alvorlige brudd på NFF´s regelverk og saker som ligger 

utenfor juryens kompetanseområde, rapporteres skriftlig til NFF som vurderer om saken bør 

forfølges.  

 



19. Utvist spiller / bøter for gule og røde kort 

 

a) En spiller som blir utvist, skal automatisk stå over lagets neste kamp. Spilleren kan inngi 

sin skriftlige forklaring til juryen senest 1 time etter kampslutt.  

Juryen avgjør hvor mange kampers karantene spilleren får med endelig virkning. 

Avgjørelsen meddeles laget skriftlig så snart som mulig.  

b) En spiller som blir utvist etter 2 advarsler kort i samme kamp, skal automatisk stå over 

lagets neste kamp. De 2 advarslene teller ikke med videre i turneringen. 

c) En spiller som får 2 advarsler under mesterskapets kamper, skal automatisk stå over lagets 

neste kamp. Deretter står spilleren over en kamp for hver ny advarsel. 

 

Bøtesatser blir følgende: 

a. 1. gult kort: kr. 50,- 

b. 2. gult kort: kr. 100,- 

c. Direkte rødt kort: 200,- 

 

20. ICSD audiogram/høreapparat/hørselsgrense 

 

Vi følger ICSD hørselsgrense på 55 db og spilleren bør innlevere det godkjente ICSD 

audiogrammet til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), 0840 

Oslo for å være spilleberettiget i DM fotball/futsal. Mer informasjon om framgangsmåte kan 

dere finne på http://www.doveidrett.no/files/2009/12/rettledningforicsdaudiogram.pdf . 

Audiogrammet skal lastes ned og benyttes 

http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf. Alle audiogrammer godkjennes av ICSD 

og blir arkivert der. Utenlandske statsborgere kan fortsatt benytte ICSD audiogram skjema i 

lik linje med alle utøvere, men de blir registrert hos NDI (Norges Døveidrettsutvalg). Den nye 

ordningen iverksetter fra og med DM futsal 2013. Innleveringsfrist er 1 måned før 

mesterskap. 

 

Det er forbudt å bruke høreapparat/CI under mesterskapets kamper, dette i følge ISCD`s 

normer. Dette gis direkte rødt kort til spilleren ved bruk av høreapparat/CI. Lagene kan 

likevel søke NFF Døveutvalget om dispensasjon fra hørselsdiagrammet. Søknadsfrist settes til 

1 måned før mesterskap. Dette avgrenses til 2 spillere pr. lag som har hørselstap under 55 dB, 

men ikke bedre enn 45 dB. Kriterier for dispensasjon er også at spilleren er med i døve- / 

tegnspråkmiljøet. Utøveren som får innvilget søknaden sin, trenger utøveren ikke å søke igjen 

i fremtiden. 

http://www.doveidrett.no/files/2009/12/rettledningforicsdaudiogram.pdf
http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf

