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Rättelse regler 7 mot 7 och 9 mot 9

Utskick till ledare/tränare 2018-04-26
Hej
Efter att vi igår gjort utskicket om ett förtydligande gällande reglerna för de nya nationella spelformerna
har det idag kommit en rättelse och förtydligande från Svenska Fotbollförbundet och i dessa finns det två
saker som skiljer sig mot vad vi skrev igår. En av dessa saker har tolkats på flera sätt men i och med detta
mail så finns det bara ett sätt att tolka detta på och det är att i 7 mot 7 får målvakten inte sparka ut bollen.
2018 är ju ett provår och reglerna är nya för alla. Därför uppstår sådana här misstag/misstolkningar.





7 MOT 7
Målvakt: Vid inspark ska målvakten antingen rulla eller kasta ut bollen (ej sparka). Bollen är
vid inspark i spel när den passerat straffområdeslinjen.
När målvakten under spelets gång fångat bollen får han/hon kasta eller rulla (ej sparka). Bollen
är i spel när den lämnat målvaktens händer.
Målvakten kan även välja att rulla/lägga ut bollen till sig själv för att sedan passa bollen till en
medspelare.
9 MOT 9
Vid inspark måste bollen ligga stilla och sparkas från valfri plats inom straffområdet av en
spelare från det försvarande laget.

Nedan bifogas innehållet från gårdagens utskick och där finns rättelserna med.
Det är som vi skrev igår endast de viktigaste punkterna som finns med. Alla regler kan man ta del av på
Svenska Fotbollförbundets sida HÄR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 MOT 5 (P9 & F9 i seriespel och övriga matcher för spelare 8 år)
 Planstorlek: 30 x 15 m (om sarg används), 30 x 20 m utan sarg
 Målstorlek: Max 3 x 2 m
 Antal spelare: Fyra utespelare och en målvakt.
 Bollstorlek: 3
 Speltid: 3 x 15 minuter
 Gula och röda kort tillämpas inte.
 Straffområde används inte, domaren avgör hur långt från målet som målvakten får använda
händerna.
 Vid frispark startas spelet genom att passa bollen efter marken. Mål får inte göras på frispark.
 Vid inspark/målvaktsutkast sätts spelet igång genom att målvakten rullar ut bollen och bollen är i
spel när den lämnar målvaktens händer. Målvakten får inte sparka ut bollen även under spelet.
 Inkast används ej utan bollen sätts i spel via en inspark från platsen där bollen lämnade spelplanen.
[Sida]






Mittlinjen används som retreatlinje. Finns ingen mittlinje ska denna konas upp. När målvakten har
bollen under kontroll måste motståndarna backa bakom retreatlinjen innan målvakten sätter igång
spelet. Skulle målvakten välja att sätta igång spelet innan motståndarna kommit till retreatlinjen får
motståndarna försöka att ta bollen.
Hörna startas från hörnet där lång- och kortlinje möts genom att passa bollen efter marken. Mål får
ej göras direkt på hörnspark.
Vid underläge med fyra mål eller mer får lag som ligger under spela med sex spelare (5 + mv) tills
ställningen är lika.

7 MOT 7 (P/F10-P/F12)
 Planstorlek: 7 mot 7 liten (10-11 år) 50 x 30 m, straffområde 20 x 10 m. 7 mot 7 stor (12 år) 55 x 35 m,
straffområde 20 x 10 m.
 Retreatlinjen ska vara placerad mitt emellan straffområdeslinjen och mittlinjen på varje planhalva.
Finns ingen retreatlinje upp kritad ska denna linje konas upp. När målvakten har bollen under
kontroll måste motståndarna backa bakom retreatlinjen innan målvakten sätter igång spelet. Skulle
målvakten välja att sätta igång spelet innan motståndarna kommit till retreatlinjen får
motståndarna försöka att ta bollen.
 Målstorlek: Max 5 x 2 m
 Antal spelare: Sex utespelare och en målvakt
 Bollstorlek: 4
 Speltid: 3 x 20
 Målvakt: Vid inspark ska målvakten antingen rulla eller kasta ut bollen (ej sparka). Bollen är
vid inspark i spel när den passerat straffområdeslinjen.
När målvakten under spelets gång fångat bollen får han/hon kasta eller rulla (ej sparka). Bollen
är i spel när den lämnat målvaktens händer.
Målvakten kan även välja att rulla/lägga ut bollen till sig själv för att sedan passa bollen till en
medspelare.
 Vid underläge med fyra mål eller mer får lag som ligger under spela med åtta (7 plus mv) spelare
tills ställningen är lika.
 Varning (gult kort) betyder att spelaren blir utvisad i fem minuter och är tillgänglig för spel efter
fem minuter. En varnad spelare får ersättas av en annan spelare så laget fortfarande spelar med sex
utespelare.
 Vid rött kort får den utvisade spelarens ersättas av en annan spelare så laget fortfarande får spela
med sex utespelare. Dock får den utvisade spelaren inte spela mer under matchen och är samtidigt
avstängd i nästkommande match i samma tävling.
 Offside tillämpas inte i 7 mot 7
9 MOT 9
(OBS!! Under säsongen 2018 spelas 14-års tävlingarna som 11 mot 11 vilket gör att man spelar enligt 11
mot 11 regler, dvs ingen retreatlinje för 14-åringar. Är ett lag anmält som 9 mot 9 innan serien startar
eller behöver spela 9 mot 9 i enstaka matcher ska matchen genomföras på en stor 9 mot 9-plan.
Speltiden för 14-åringar är 3 x 25 min)



Planstorlek: 9 mot 9 liten (13 år) 65 x 50 meter, straffområde 25 x 12 m. 9 mot 9 stor (14 år), 72 x 55
m, straffområde 25 x 12 m.
Retreatlinjen ska vara placerad mitt emellan straffområdeslinjen och mittlinjen på varje planhalva.
Finns ingen retreatlinje upp-kritad ska denna linje konas upp.
När målvakten har bollen vid inspark (gäller ej när målvakten fångar bollen i spel) måste
motståndarna backa bakom retreatlinjen innan målvakten sätter igång spelet. Skulle målvakten
välja att sätta igång spelet innan motståndarna kommit till retreatlinjen får motståndarna försöka
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att ta bollen. Vid inspark måste bollen ligga stilla och sparkas från valfri plats inom
straffområdet av en spelare från det försvarande laget.
Retreatlinjen fungerar även som en offsidelinje, motsvarande mittlinjen i 11 mot 11. I övrigt
samma offsidebedömning som i 11 mot 11. Speltid: 3 x 25
Målstorlek: 13-års fotboll ska spelas med 7 mot 7-mål om inte de nya 9 mot 9-målen finns
tillgängliga.
14-års fotboll spelas med 11 mot 11-mål.
Bollstorlek: 13 års: 4
Bollstorlek: 14 års: 5 (gäller även för flickor)

Det är inte tillåtet att göra egna tolkningar av spelreglerna utan matcherna ska spelas enligt ovan. Dock
kan det vara tillåtet att justera planmåtten med anledning av planernas originalmått.
Med vänlig hälsning

Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö, Sweden
fogissupport@skaneboll.se
www.skaneboll.se
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