Så spelar vi Futsal 2017-2018
Futsalregler
Regelverket för Futsal i Sverige finns beskrivet i ”Spelregler för Futsal” som är en översättning från
FIFA:s Laws of the Game. Spelregler för Futsal samt SvFF:s Tävlingsbestämmelser för Futsal gäller i
tillämpliga delar.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste delarna i detta regelverk:











Bollen: Bollen skall vara en Futsalboll.
Planen: Inomhus 40*20 m med begränsningslinjer och handbollsmål (2*3 m).
Matchtid: 2*20 min rullande tid d.v.s. klockan stoppas inte varje gång bollen är ur spel.
Ackumulerade frisparkar: Frisparkarna räknas och vid lagets 6:e frispark (och varje därpå
följande) tilldöms straffspark från 10 m eller frispark från den plats där förseelsen begicks
(valbart). I halvlek nollställs lagens frisparkar.
Timeout: 1 timeout/halvlek. Timeouten är 1 min.
Kort: Utvisning innebär att laget får spela med en spelare mindre i 2 min och ett personligt
straff för resten av matchen.
Målvakt:
1. Målvakten startar alltid spelet med händerna då bollen varit död (vid kortlinjen).
Målkast får kastas över hela planen.
2. Målvakten får endast ha ett bollinnehav (max 4 sek) på egen planhalva. Detta gäller
både med händer och fötter. Även igångsättning av spelet räknas som ett
bollinnehav. Om motståndaren rör bollen så nollställs antal bollinnehav.
3. På anfallsplanhalvan får målvakten delta på samma sätt som en utespelare med fritt
antal bollberöringar.
Igångsättning: Bollen måste sättas i spel inom 4 sek. Domaren räknar sekunderna med ena
handens fingrar. Från sidolinjen spelas bollen igång med fötterna.

Futsal för seniorer följer ovanstående regelverk fullt ut.
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Ungdomsfutsal (Flickor/Pojkar 13-16)
I ungdomsfutsal utgår man från ovanstående regelverk men med följande regelundantag:









Bollen: Bollen skall vara dämpad och storlek 3.
Matchtid: 1*15 min rullande tid d.v.s. klockan stoppas inte varje gång bollen är ur spel.
Ackumulerade frisparkar: Tillämpas ej.
Tacklingar: Det är ej tillåtet att tacklas eller glidtacklas. Det är dock tillåtet att glida och täcka.
Timeout: Ingen timeout.
Målvakt:
1. Målvakten startar alltid spelet med händerna då bollen varit död (vid kortlinjen). Målkast
får kastas över hela planen.
2. Målvakten får endast ha ett bollinnehav (max 4 sek) på egen planhalva. Detta gäller både
med händer och fötter. Även igångsättning av spelet räknas som ett bollinnehav. Om
motståndaren rör bollen så nollställs antal bollinnehav.
3. På anfallsplanhalvan får målvakten delta på samma sätt som en utespelare med fritt
antal bollberöringar.
4. Om målvakten räddat bollen, så att den fortfarande är i spel, får bollen rullas eller kastas,
men inte sparkas, igång.
Igångsättning: Bollen måste sättas i spel inom 4 sek. Domaren räknar sekunderna med ena
handens fingrar. Från sidolinjen spelas bollen igång med fötterna.
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