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1. Regel 3 – Bytesproceduren, tredje punkten
 Vid ett byte skall avbytaren alltid lämna över västen över
hand till hand med ersatt spelare
 Skall en skadad spelare ersättas skall avbytaren lämna över
västen till tredjedomaren eller till domaren om inte en
tredjedomare finns
2. Regel 3 – Avbytaren, tredje punkten
 Visa ut spelaren om han förhindrar en uppenbar målchans
för motståndarna. Spelarens lag reduceras med en spelare
oavsett om regelbrottet är för felaktigt byte eller om
spelarens lag spelar med en extra spelare, vilket innebär att
avbytaren utvisas och ytterligare en spelare i avbytarens lag
måste lämna spelplanen så de spelar med en spelare färre
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3. Regel 4 – Reklam på utrustning
 Standardutrustning
o Inga politiska, religiösa, personslogans, uttalande
eller bilder får förekomma. Skall meddelas
tävlingsledningen (SvFF) om så förekommer
 Undertröjor
o Får ej visas innehållande ovan budskap. Skall
meddelas tävlingsledningen (SvFF) om så
förekommer
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4. Regel 4 – Annan utrustning
 När skyddande huvudbonad används måste:
o den vara i svart färg eller samma färg som
huvudfärgen på lagets utrustning
o vara skild från tröjan
o vara säker för spelaren och motspelarna

5. Regel 8 - Nedsläpp
 Nytt nedsläpp om bollen vidrör marken och lämnar
spelplanen utan att någon spelare vidrört bollen
 Om en spelare efter nedsläpp spelar bollen efter den vidrört
marken direkt i eget mål; hörna
 Om en spelare efter nedsläpp spelar bollen efter den vidrört
marken direkt i motståndarnas mål; målkast
 Om en spelare efter nedsläpp spelar bollen upprepade
gånger efter den vidrört marken och i mål; mål

6. Regel 12 – Regelbrott mot målvakten, första punkten
 Igångsättande av spelet
o Om spelet stoppades för ett regelbrott mot målvakten
och inte fördelsregeln kan tillämpas skall spelet sättas
igång med en indirekt frispark om ej förseelsens art
är sådan att den är en direkt frispark
7. Regel 15 – Inspark
 Om en inspark utförs och ej kommer i kontakt med
spelplanen skall en inspark tilldelas till motståndarna
o En inspark får ligga 25cm utanför spelplanen, således
kan bollen spelas men ej vidröra spelplanen
8. Utse vinnare av en match
 En förlängning kan bestå av två lika perioder om endera tre
eller fem minuter
9. Utse vinnare av en match
 En straffsparkstävling består av tre straffsparkar var
 Därefter en straff i taget tills vinnaren utsetts

