
 

 Tävlingsbestämmelser Norlanders futsal cup P15 
Nedan undantag och dom vanligaste reglerna som är bra att känna till.  
Fullständiga regler kommer finnas i sekretariatet under cupen. SvFF regler för futsal finns på 
https://www.svenskfotboll.se/493bbd/globalassets/svff/bilderblock/aktiva/domare/spelregler-futsal.pdf 
Tävlingsbestämmelserna följer till största del de av Svenska Fotbollförbundet uppsatta reglerna för inomhusfotboll Futsal.  

Spelplan  
Handbollsplan med handbollsmål  

Spelare 
1 målvakt och 4 utespelare. Antal avbytare upp till 9, totalt 14 spelare får användas i varje match.  

Det är tillåtet att använda en spelare från samma förening i flera lag under turneringen, dock INTE i samma klass.  
Inga överåriga spelare är tillåtna i klassen P15. 
Ni ska fylla i spelartruppen inkl. födelseår och tröjnummer på cuphemsidan senast i vecka innan cupen startar. 
Man kan man efteranmäla spelare senast 30 minuter innan första match aktuell spelare ska deltaga i under förutsättning att 
spelaren uppfyller ovan nämnda regler. 

Otillåten spelare 
Samtliga spelare måste ingå i inlämnad spelartrupp inför match. 
Vid spel med otillåten spelare bestraffas laget med förlust med 0-3 i spelad match. 
Spelare som inte står med i inlämnad spelartrupp räknas som otillåten oavsett ålder. 

Protester 
Senast 15 minuter efter spelad match måste protesten lämnas in till sekretariatet. 
Avgiften är 500 kr för protest, vilket betalas tillbaka om protesten går igenom. 
 

Speltid  
1x16min.  
Timeout ej tillåtet. 
Sekretariatet sköter tidtagningen. Effektiv tid tillämpas inte. (vid längre uppehåll stoppas tiden på domarens begäran)  

Avslutning av matcherna  
När den akustiska signalen ljuder är matchen slut. 
 Om frispark eller straffspark är dömd under ordinarie speltid får den då läggas och domaren blåser av matchen enligt reglerna 
för futsal. 
Matcherna kommer inte förlängas under några andra förutsättningar. 

 Domare  
2 domare per match. 

4sek. regeln  
För allt igångsättande av spelet gäller att det måste göras inom fyra sekunder från det att den som ska utföra igångsättandet har 
fått bollen. I annat fall så tilldöms motståndaren indirekt frispark. (Gäller ej avspark och straffspark).  

Byten  
Flygande byten är tillåtna, gäller även målvakten. Byten ska ske i avsedd byteszon, spelare ska gå av planen innan ny spelare byts 
in 
Målvakten måste bära avvikande tröjfärg (väst är tillåten på utespelare).  

Varningar och utvisning  
Två varningar (= lindrig utvisning) under en match medför utvisning resten av matchen men får deltaga i sitt lags nästkommande 
match.  
Rött kort direkt medför utvisning resten av matchen. Rött kort som bedöms som lindriga t.ex. målchansutvisning mm. medför 
ingen vidare avstängning.  
Rött kort som rapporteras som grov behandlas enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser.  
En avbytare får avtjäna straffet på 2 minuter. Om mål gjorts innan de 2 minuterna gått gäller följande: Om det lag som har flest 
antal spelare gör mål får det lag som har minst antal spelare komplettera med en spelare. Om båda lagen har samma antal 
spelare fortsätter lagen med samma antal spelare.  

Avspark  
Hemmalaget gör avspark.  
Alla spelare, utom den som lägger avsparken, måste vara på egen planhalva. 
Domaren indikerar att avsparken kan läggas genom att signalera med sin visselpipa. 
Mål kan göras på avspark.                                                                                                                                                                   

Motspelarna till det lag som lägger avsparken ska vara minst 3 meter från bollen tills den är i spel. 



Tävlingsbestämmelser Norlanders futsal cup för P15  
Inspark  
Inspark ersätter inkast. 
Bollen ska ligga still på sidlinjen vid den punkt som den lämnade spelplanen när insparken läggs. 
Avstånd vid inspark är 5 meter.  
Mål får inte göras direkt på inspark, om bollen går i motståndarens mål ska målkast dömas. 

Straffspark  
Straffpunkt 6 meter från mållinjen. Målvakten får röra sig på mållinjen.  

Hörnspark/frispark  
Avståndet vid hörn- och frispark är 5 meter. Spelet ska då sättas igång inom 4 sekunder. 
Frisparkar är antingen direkta el. indirekta. Mål får inte göras på indirekt frispark. 
Om en indirekt frispark sparkas direkt i motståndarlagets mål döms målkast (målvaktens boll)  

Straffspark-10 meter (ackumulerade frisparkar)  

Efter tre frisparkar blir det straffspark från 10 meter, d.v.s. fjärde och därefter varje frispark blir straff från 10 meter. Detta gäller 
endast direkta frisparkar. 
 

Målvakt  
När bollen genom att passera kortlinjen varit "död" startar målvakten alltid spelet med händerna. 
Bollen är i spel när den är ur eget straffområde.  
  
Om bollen inte kastas direkt ut ur straffområdet: 
görs målkastet om men fyrasekundersräkningen nollställs ej och återupptas 
så fort målvakten är redo att göra om målkastet. 
 
Bollen får kastas direkt in på motståndarnas planhalva.  
Målvakten får efter en räddning/mottagning sparka och kasta bollen över hela planen. Bollen får ej kastas direkt i 
motståndarens mål, men däremot sparkas in i mål. 
 

Tillbakaspel till målvakt 
Vid tillbakaspel till målvakt gäller reglerna för futsal, vilket innebär att målvakten endast får ha ett bollinnehav som varar i högst 
4 sekunder på egen planhalva. 
Detta gäller med både händer och fötter, igångsättningen av spelet räknas som ett bollinnehav. 
Om motståndaren rör bollen så nollställs antal bollinnehav. 
På annfallsplanhalvan får målvakten delta på samma sätt som en utespelare. 
Vid felaktig hemåt passning tilldöms motståndarna indirekt frispark därifrån förseelsen inträffade, vid förseelse i straffområdet 
placeras den indirekta frisparken på straffområdeslinjen (rakt ut från förseelsen) 

Otillåtet spel  
Alla våldsamma glid- och skuldertacklingar är förbjudna.  

Särskiljning  
           Gruppspel:  
            1. Poäng  
            2. Målskillnad  
            3. Antal gjorda mål  
            4. Inbördes möte 
5. 3 st. straffsparkar, därefter sudden-death straffar (hela truppen får användas) 
                Alla i truppen måste ha slagit en straff innan någon spelare får slå sin andra straff 
 

Slutspel 
Slutspel:  
Vid oavgjort resultat vid full tid följer förlängning med golden goal enligt följande: 
Förlängningen startar med 2 spelare plus målvakt.  Avspark lottas. 
Efter en minut stannas tiden. En spelare tas av planen.  Förloraren i lottningen gör avspark. 
Byten tillåtna som vanligt i förlängningen. 

Regeln om målvakten är densamma även i förlängningen 

 

 

Övrigt  
Västar finns att låna. Hemmalaget behåller sin tröjfärg. 



 


