
   

   

 

 

TÄVLINGSREGLER VIFFECUPEN 

 

VIFFECUPEN spelas efter dem nya nationella spelformerna. 

Detta innebär att vi kommer spela 3 mot 3 och 5 mot 5 med sarg i alla åldersklasser enligt listan 

nedan, undantag flickor/pojkar 2009 som spelar Futsal 

Flickor/Pojkar 2009 – Spela 5 mot 5 under 1 * 13 minuter. Resultat räkas och alla går till slutspel 

Flickor/Pojkar 2010 – 2014 spelar 5 mot 5 under 1 * 13 minuter. Inga resultat räknas alla får medalj 

efter avslutat gruppspel 

Flickor/Pojkar 2015 spelar 3 mot 3 under 4 * 3 minuter. Inga resultat räknas  

I klasserna för flickor/pojkar 2009 kommer det delas ut ett antal olika priser 

• Bästa 13-åring flick/pojk 

• Bästa utespelare flick/pojk 

• Bästa målvakt flick/pojk 

Speldatum 

• Flickor 2009 12 februari – MAX 1 LAG/FÖRENING OCH TOTALT 8 LAG I 

ÅLDERSKLASSEN 

• Flickor 2010 5 februari 

• Flickor 2011 6 februari 

• Flickor 2012 5 februari 

• Flickor 2013 6 februari 

• Flickor 2014 6 februari 

• Pojkar 2009 12 februari – MAX 1 LAG/FÖRENING OCH TOTALT 8 LAG I 

ÅLDERSKLASSEN 

• Pojkar 2010 30 januari 

• Pojkar 2011 12 februari 

• Pojkar 2012 30 januari 

• Pojkar 2013 29 januari & 11 februari 

• Pojkar 2014 28 januari & 13 februari 

• Flickor/Pojkar 2015 spelar mixade lag – 29 januari & 13 februari 

• Fotboll För Alla – För barn och ungdomar med funktionsvariation – 5 februari 

• Kontaktperson för denna grupp är Therese Neldeborn, therese.neldeborn@gmail.com  

• Gåfotboll – Mixade lag +40 år – 5 februari 

• Kontaktperson för denna grupp är Peter Lundgren, peter.lundgren@mestergruppen.se  
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Spelregler 3 mot 3 gäller flickor/pojkar födda 2015 

 

§1 Storlek spelplan 15 * 10 meter 

§2 Storlek mål 1,6 * 1,15 meter 

§3 Futsalboll stl 3 används   

§ 4 Speltid 4 * 3 minuter 

§5 3 spelare på plan samtidigt, ingen målvakt 

§6 Fria byten gäller 

§7 Gula och röda kort tillämpas ej. Vid olämpligt uppträdande får spelaren byta med 

annan spelare 

§8 Straff eller frispark tillämpas ej. Vid frispark startas spelat genom att bollen drivs eller 

passas längst marken. Frispark får ej skjutas direkt i mål 

§9 Inkast tillämpas ej utan spelat startas där bollen går över sargen på samma sätt som 

vid frispark 

§10 Hörna får ej gå direkt i mål. Hörna startar genom att spelaren driver eller passar bollen 

§11 Inga resultat räknas utan alla lagen spelar 3–4 matcher och får därefter deltagarmedalj 

i guld 

§12 Ackumulerade frisparkar används ej  

§13 Det är ej tillåtet att tacklas eller glidtacklas. Det är dock tillåtet att glida och täcka 

§14 4-sekundersreglen gäller ej vid igångsättande från målvakt och utespelare 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

Spelregler 5 mot 5 gäller flickor/pojkar födda 2010–2014 

 

§1 Storlek spelplan 30 * 15 meter 

§2 Storlek mål 3 * 2 meter 

§3 Futsal boll stl 4 används  

§ 4 Speltid 1 * 13 minuter 

§5 4 utespelare + målvakt, max 3 avbytare 

§6 Fria byten gäller 

§7 Målvakten tillåts att delta och spela fritt med fötterna. Det är dock inte tillåtet att ta 

upp bollen med händer vid tillbakaspel. Påföljd, indirekt frispark 

§8 Vid igångsättning (då bollen gått över kortlinjen) måste målvakten rulla ut bollen. 

Motståndarna skall backa till en ”Retreat-line” som finns markerad mellan 

straffområde och mittlinje. Vid räddning är bollen fortfarande i spel och får då rullas 

eller kastas ut, ej sparkas 

§9 Inkast tillämpas ej utan spelat startas där bollen går över sargen genom passning, ej 

tillåtet att skjuta direkt i mål. 

§10 Hörna får ej gå direkt i mål. Hörna startar genom att spelaren passar bollen 

§11 Inga resultat räknas utan alla lagen spelar 3 - 4 matcher och får därefter 

deltagarmedalj i guld 

§12 Ackumulerade frisparkar används ej 

§13 Det är ej tillåtet att tacklas eller glidtacklas. Det är dock tillåtet att glida och täcka 

§14 4-sekundersreglen gäller ej vid igångsättande från målvakt och utespelare 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

Spelregler 5 mot 5 gäller flickor/pojkar födda 2009 

 

§1 Storlek spelplan 30 * 15 meter 

§2 Storlek mål 3 * 2 meter 

§3 Futsal boll stl 4 används  

§ 4 Speltid 1 * 13 minuter 

§5 4 utespelare + målvakt, max 3 avbytare 

§6 Fria byten gäller 

§7 Vi spelar enligt SvFF regler för Futsal 

§8 Alla lagen går till slutspel 

 

 

 

 

 

 


