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SvFF:s Mål och strategi för svensk fotboll 2013-2017 definierar futsal
som en av de tre fotbollsidrotterna. SvFF:s Tävlingskommitté har med
stöd av detta beslutat om att göra vissa justeringar avseende regler
och tillståndsfrågor för futsal och andra inomhustävlingar som ska
gälla f.r.om. säsongen 2015/2016. Förslagen till ändringarna har tagits
fram av SvFF:s futsal- och beach soccerkommitté.
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ORGANISATIONSNUMMER

Riksomfattande tävlingar samt tävlingar över distriktsgränserna
Inomhustävlingar med högst fem spelare per lag ska genomföras i
enlighet med spelregler för futsal och benämnas som futsaltävling.
Vid riksomfattande tävlingar samt tävlingar över distriktsgränserna
får dock följande undantag från spelregler för futsal godtas.
Undantagen gäller både för senior- och ungdomstävlingar om
ingenting annat anges.

815200-1916

i.

Tävlingar får besluta om valfri speltid. Tiden får vara både
rullande eller effektiv. Utvisningstiden ska oavsett speltid alltid
vara 2 minuter.

ii.

Tävlingar får tillåta följande regler för ackumulerade frisparkar.
Ackumulerad frispark från 10 meter utan mur erhålls vid:
a) spel om max 12 minuter/halvlek: fr.o.m. fjärde direkta
frisparken
b) spel om max 16 minuter/halvlek: fr.o.m. femte direkta
frisparken

c) spel om max 20 minuter/halvlek: fr.o.m. sjätte direkta
frisparken
iii.

Tävlingar får tillåta fritt antal avbytare.

iv.

Tävlingar får ta bort möjligeten att ta time-out. Om tävlingen
tillåter time-out ska time-outen vara 60 sekunder.

v.

Tävlingar för ålderskategorin 12 år och yngre får tillåta att
tillbakaspel till målvakten är tillåtet samt att målvakten vid
tillbakaspel får ta upp bollen med händerna (samma regler som
för 7-mannafotboll utomhus).

vi.

Tävlingar på konstgräs kan tillåtas i exceptionella fall enligt
spelregler för futsal och under förutsättning att futsalboll
används.

Distriktstävlingar
Inomhustävlingar med högst fem spelare per lag ska genomföras i
enlighet med spelregler för futsal och benämnas som futsaltävling.
Med hänvisning till SvFF:s fastställda mål och strategi för 2013 – 2017
och då all domarutbildning för inomhusfotboll sker enligt spelregler
för futsal får inte distriktsförbunden vid distriktstävlingar bevilja
ytterligare undantag från spelreglerna än vad som redovisats ovan för
riksomfattande tävlingar samt tävlingar över distriktsgränserna.

SM i futsal
SM i futsal ska genomföras enligt separata beslut, vilket framgår av
inbjudan till tävlingen och dess föreskrifter. Av inbjudan framkommer
även vilka krav som gäller för distriktskvalet. SM i futsal ska
genomföras enligt följande:
i.
Herrar och damer spelar helt enligt spelregler för futsal.
ii.
Pojkar och flickor 15 respektive 17 år:
a) spelas med effektiv speltid i 2 x 12 minuter
b) ackumulerad frispark från 10 meter utan mur erhålls
fr.o.m. den fjärde direkta frisparken i varje halvlek.

Representationsbestämmelser
SDF ska vid tillståndsgivning till olika tävlingar vara tydliga med
vilken typ av tävling tillståndet gäller för samt ange vilka
representationsbestämmelser som ska gälla för aktuell tävling.
Vid spel med spelregler för futsal inklusive tillåtna undantag gäller
representationsbestämmelserna för futsal. Spelare som medverkar i
futsaltävling ska ha futsalregistrering för den förening spelaren
representerar.
Vid spel med sex eller fler spelare gäller fotbollens
representationsbestämmelser.

Övergångsregler m.m.
Anvisningarna gäller med omedelbar verkan. Tillstånd som redan
medgivits av SDF för säsongen 2015/2016 behöver dock inte
omprövas. För frågor kring tillståndsfrågor för futsal ta med fördel
med SvFF:s utvecklings-ansvarige för futsal Per Broberg via tel. 072 510 81 78 eller e-post per.broberg@svenskfotboll.se.

Med vänlig hälsning
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