Tävlingsbestämmelser för futsal
Nedanstående tävlingsbestämmelser för futsal träder, vad avser 4 kap. och tillhörande
begrepp, i kraft den 26 november 2016. Övriga delar träder ikraft, och upphäver vid
detta tillfälle SvFF:s tävlingsbestämmelsers tillämplighet på futsal, den 15 juli 2017.
3 kap. – Genomförande av match
1§

Speltid
Förbundsstyrelsen fastställer speltid för förbundsserierna.
Respektive SDF fastställer speltid för distriktsserierna.

2§

Antal spelare
14 spelare fördelade på fyra utespelare och en målvakt samt högst nio avbytare
får anmälas på spelarförteckningen och användas i varje match.

3§

Spelarförteckning och domarrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn (ej
smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av
vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från
FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Om lagledare, tränare eller
annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara
antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna
spelarförteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda
uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna
lämnats till domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl
för undantag.
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren
ansvarar för att uppgifterna inom sex timmar rapporteras till SvFF via FOGIS
gällande förbundsserierna, såvida inte annat fastställs av Förbundsstyrelsen. Det
är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa sig om
innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar
från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av
domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF eller, i tillämpliga fall, SDF.
SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart skrivfel
av domaren, på eget initiativ rätta domarrapport.
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar och domarrapporter
efter förutsättningarna i distriktsserierna.

4§

Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Gästande förenings lag (som mest 20 personer) ska beredas fritt tillträde till
matcharenan senast 60 minuter före avspark.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god
tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.
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SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
5§

Tillgång till matcharena m.m.
Match ska börja på fastställt klockslag.
Under halvtidspausen har lagen rätt till fem minuters effektiv vila, såvida inte
domaren medger längre tid. Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan i
nära anslutning till matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före
avsparkstiden.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.

6§

Spelares matchutrustning
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om den
arrangerande föreningens dräktfärg. Finner domare att två föreningar har
förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande föreningen att
helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt avvikande från
de ordinarie dräkterna. Vid match på neutral spelplan anses den först angivna
föreningen som s.k. hemmalag.
Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade med nummer från 1 t.o.m. 100.
Matchdräkterna får inte numreras med romerska siffror. Siffrorna ska ha en höjd
av minst 20 cm och högst 35 cm och staplarna ska vara minst 3 cm och högst 5
cm breda och vara placerade på matchdräktens rygg. Siffrorna ska vidare vara
lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla tröjor. Numreringen ska
vara tydligt läsbar och placeras i mitten på baksidan av tröjorna.
Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat beslutas av
Förbundsstyrelsen. Reklamen får inte innehålla budskap som kan verka sårande
eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger. Den får
inte ges sådan utformning som kan verka störande eller förvirrande på spelare,
funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte vara av sådant material eller
fastsättas på sådant sätt att den kan skada spelare eller spelares utrustning.
Reklam på ryggen ska fastsättas med ett avstånd av minst 3 cm mellan text och
spelarnummer.
På matchdräktens numrering får reklam förekomma endast i dess nederkant.
Siffran får inte vara ett reklambudskap. Reklam får inte förekomma på
lagkaptenens armbindel.
TK får, efter begäran från förening, tillåta att föreningen i samband med match
använder elektroniskt utvärderingssystem av spelare. Elektroniskt
utvärderingssystem av spelare får endast användas under förutsättning att
utrustningen bedöms vara säker enligt spelreglerna och används i enlighet med
FIFA:s direktiv.

7§

Utespelare som ersättare till målvakt (flygande målvakt)
Utespelare som, i enlighet med spelreglerna, ersätter målvakten och spelar som
flygande målvakt ska vara utrustad med en väst vars färger inte är
förväxlingsbara med lagens matchdräkter eller lagens avbytares västar.
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8§

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund
av spelplanens brister eller andra omständigheter till följd av arenans kvalitet
ska fattas av domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med
hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att
matchen spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.
Match som avbryts enligt första stycket och som inte kan återupptas samma dag
ska, med de förutsättningar som anges i 8 §, spelas eller återupptas på första
tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram. Berörda föreningar har
dock alltid rätt till minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida det
inte finns synnerliga skäl. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta
matchen får tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet
uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas
om i sin helhet.
Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela SvFF
respektive SDF när match skjutits upp eller avbrutits samt att meddela ny
speldag.
Tävlingsstyrelsen får fastställa ny speldag om berörda föreningar inte inom tre
dagar från den uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat och fått ny speldag
godkänd.
Om match uppskjutits eller avbrutits av andra skäl än plan- och
arenaförhållanden eller ordningsstörning, och inte kan återupptas samma dag,
ska tävlingsstyrelsen besluta att matchen spelas eller återupptas på första
tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram. Återupptas matchen
gäller de förutsättningar som anges i 9 §. Berörda föreningar har dock alltid rätt
till minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida det inte finns
synnerliga skäl. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får
tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda
målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin
helhet.
Samtliga händelser i match som spelas om i sin helhet annulleras, med undantag
av vad som föreskrivs om bestraffning i tävlingsbestämmelser för fotboll.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser vad avser distriktsserierna.

9§

Match som återupptas
Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och med den
speltid som rådde vid matchavbrottet. Om ursprunglig arena är ospelbar får
domaren besluta att den avbrutna matchen ska återupptas på annan arena.
Spelare som är registrerade och i övrigt behöriga för berörd förening när
matchen återupptas får delta med följande undantag:
- Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna matchen får
inte delta när matchen återupptas.
- Spelare som antecknats på spelarförteckningen före det att matchen avbrutits
men som inte längre är registrerad för föreningen när matchen återupptas får
inte delta i matchen.
- Spelare som var avstängd inför den avbrutna matchen får inte delta när matchen
återupptas.
- Spelare som utvisats före det att matchen avbrutits får inte delta eller ersättas
när matchen återupptas.
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- Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits äger
fortsatt giltighet när matchen återupptas.
Vid match som återupptas tillkommer för arrangerande förening de extra
kostnader som fastställts i föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till domare.
SDF har rätt att föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna.
10 §

Bollar
Futsalboll ska användas och ska ha en omkrets av minst 62 cm och högst 64 cm
samt väga minst 400 gram och som tyngst 440 gram. Arrangerande förening
ansvarar för att det finns matchbollar samt fem uppvärmningsbollar till vardera
lag. Uppvärmningsbollarna ska vara likadana som matchbollarna.

11 §

Målstorlek
Målens storlek ska vara 2 x 3 meter.

12 §

Golv/Spelplan
Sporthallsgolv eller trägolv (parkett) ska användas vid futsalmatch.
Planlängd i SFL och div. 1, herrar, ska som minst vara 38 meter och som mest
vara 42 meter. Planbredd ska som minst vara 18 meter och som mest vara 20
meter.
SDF kan besluta annat än vad som framgår av 1-2 styckena vad avser
distriktsserier.

13 §

Klassificering av matcher
Matcher i förbundsserierna får klassificeras av SvFF. Vid klassificeringen ska
hänsyn tas till förhållanden som ökar eller minskar risken för att ordning och
säkerhet äventyras, sannolikheten för att ordning och säkerhet kommer att
äventyras samt konsekvenserna av detta.
SDF beslutar vad som ska gälla avseende klassificering av matcher i
distriktsserierna.

14 §

14.1

14.2

14.3

Säkerhetskrav
Klassas matchen enligt 13 § så som att det finns överhängande risk för
ordningsstörning ställs följande krav på arrangerande förening
Separata ingångar
Föreningens matcharena ska ha separata ingångar för hemma- respektive
bortasupportar.
Sektionering
Matcharenans läktare ska innehålla klart avgränsade sektioner för såväl
hemmalagets som bortalagets supportrar. Avgränsning mot övrig publik ska vara
godkänd av polis och räddningstjänst.
Skyddat inträde till spelplanen
Matcharenan ska vara utformad så att lagen och domaren har direkt, skyddat
tillträde från omklädningsrum till spelplanen.
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14.4

14.5

Visitering
Arrangerande förening är i samband med match skyldig att se till att åskådare,
enligt överenskommelse med motståndarföreningen, visiteras vid entréerna.
Matchorganisation
Föreningen ska utse erforderligt antal publikvärdar som tillsammans, med polis,
räddningstjänst, ordningsvakter och övrig arenapersonal bidrar med
säkerhet och service i samband med matchen.

15 §

Medicinsk utrustning
Arrangerande förening är alltid ansvarig för att en komplett förbandslåda samt
bår eller motsvarande finns tillgängliga på respektive idrottsplats.

16 §

Förbundsstyrelsens rätt avseende arena- och säkerhetskrav
Förbundsstyrelsen får meddela tillkommande arena- och säkerhetskrav, för
säsongen 2017/2018, herrar och damer.

17 §

Domare
Förbundsstyrelsen fastställer förutsättningarna för domare i samband med
futsalmatch.

18 §

Matchdelegat
Förbundsstyrelsen får utse matchdelegat till matcher i förbundstävlingar. Utsedd
person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha genomgått av
SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Besvärsnämnden får inte
utses till matchdelegat.

19 §

Säkerhetsdelegat
Förbundsstyrelsen får utse säkerhetsdelegat till match i förbundstävlingar.
Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och Besvärsnämnden får inte
utses till säkerhetsdelegat.

20 §

Matchobservatör
SDF kan utse matchobservatör till match i distriktstävlingarna.

21 §

Lagvärdar
SDF har rätt att besluta att lagvärdar ska finnas i distriktsserierna samt utfärda
bestämmelser för dessa.

22 §

Sekretariat
Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning.

23 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar, vad avser förbundsserierna, för att rapportera matchresultat
i FOGIS samt annan information som SvFF anvisar.
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Respektive SDF beslutar vad som gäller avseende resultatrapportering i
distriktsserierna.
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