Föreskrifter för Futsal, år 2019/2020
Följande specifika föreskrifter gäller för Skånes FF:s seriespel i futsal.
Det åligger hemmalaget att tillse så att dessa tävlingsföreskrifter finns att tillgå för domarna vid varje
enskild match.

1 kap. - Allmänna bestämmelser
1 § Tävlings- och spelregler
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller FTB och FIFA:s Laws of the game Futsal (spelregler
för futsal). Tävlingsstyrelsen i tävlingarna som dessa föreskrifter behandlar har rätt att fatta beslut i
frågor som i övrigt inte beaktas i dessa föreskrifter. Det är förenings, ledares och funktionärs
skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s och Skåne FF:s vid varje tid gällande FTB, föreskrifter
och övriga tävlingsregler.
2 § Spelarregistrering
Spelare får bara representera den förening där spelaren är registrerad som futsal-spelare. Spelare är
även behörig att representera föreningen i enlighet med representationsbestämmelserna i 4 kap. FTB.
3 § 16-januari-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 16 januari eller senare
får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna
under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare
registrerade efter den 20 januari, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell
övergång träder i kraft efter den 20 januari, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren
under övergångstiden efter den 20 januari deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och
internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering. På skriftlig framställan från spelaren har
TU rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TU får medge undantag om det inte finns
annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om det dessutom
finns andra särskilda skäl.
4 § Representationsbestämmelser
4.1 Representationsrätt
Om en och samma förening deltar med två representationslag i seriespel gäller att endast tre (3)
spelare från lag 1 senast spelade match får användas i lag 2 kommande match.
Andralag får spela i högsta distriktsserien (div.2) men har inte rätt att kvalificera sig uppåt i
seriesystemet.
Det är tillåtet för en förening att ha två lag i den lägsta distriktsserien. Om en förening deltar med ett
representationslag samt ett andralag i den lägsta distriktsserien, får spelarna endast representera ett
utav lagen under säsongen.
4.2 Spelarlegitimation
Skåne FF:s tävlingsbestämmelser gällande spelarlegitimationskort tillämpas inte i futsal-tävlingar.
4.3 Tävlingsklasser
Herrar div.2
Damer
Herrar Juniorer - gäller att spelare som under kalenderåret 2020 fyller högst 19 år får delta (-född 2001).

Flickor 16 - gäller att spelare som under kalenderåret 2020 fyller högst 16 år får delta (-född 2004).
Flickor 15 - gäller att spelare som under kalenderåret 2020 fyller högst 15 år får delta (-född 2005).
4.4 Åldersdispenser
Beviljade åldersdispenser, ansökta och godkända hos förbundet får användas i seriespelet.
4.5 Kombinerade lag
Kombinerade lag får delta i seriespelet för Futsal. Ansökan ska vara Skånes FF tillhanda senast 31
oktober.
4.6 Lån av spelare
Lån av amatörspelare enligt gällande RB - Föreningssamarbete i distriktsserier – är tillämpliga i
seriespelet för Futsal. Spelare får endast representera den förening som spelaren vid varje tidpunkt är
licensierad för, med undantag för 16-januari-regeln!

2 kap. - Administration
Tävlingens genomförande
1 § Tävlingsmetod
Anmälda lag indelas i seriegrupper innehållande minst fyra lag och högst tolv lag. Matcher spelas
enligt seriemetoden i antingen enkel- eller dubbelmöten över hela inomhussäsongen. Uppflyttning av
lag till högre tävlingskategori sker enligt förutsättningar från Svenska FF.
2 § Spelordning
Spelordningen fastställs av Skånes FF. Deltagande föreningar bokar själv utan särskilda spelordningssammanträde senast den 31 oktober sina hemmamatcher i Fogis.
3 § Matchändring
Matchändringar ska sökas genom vårt elektroniska matchändringsformulär på www.skaneboll.se.
Matchändringarna är kostnadsfria och ska inkomma till förbundet senast fyra dagar innan matchens
ordinarie speldatum.
4 § Speltid
Speltiden är 2 x 20 effektiv tid. Halvtidspausen får inte överstiga 10 minuter.
En minuts time out per lag i varje halvlek är tillåtet.
5 § Antal spelare
14 spelare fördelade på fyra utespelare och en målvakt samt högst nio avbytare får anmälas på
spelarförteckningen och användas i varje match. Vid samtliga matcher gäller flygande byten enligt
spelregler för Futsal. Det ska finnas sittplatser (fasta avbytarbänkar eller lösa stolar) för 15 avbytare
och ledare i anslutning till spelplanen.
6 § Anmälan och behörighet att delta
Lag ska alltid anmälas till, och delta i tävling, i föreningens officiellt registrerade namn.
7 § Vakanser
Skånes FF får tillsätta vakanser i seriespelet fram till och med seriestart i respektive tävling.
Tillsättningen av vakanta platser sker enligt principen ”först till kvarn” av efteranmäld förening.

8 § Priser
Förening som vinner sin serie för A-lag får Skånes FF:s stora diplom.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 13 år och äldre, utdelas prisplaketter till första, andra
och tredje laget. Antalet prisplaketter är 16 stycken per lag.
9 § Mediakontakter
Respektive lag rekommenderas att hålla berörd media informerade om sina matcharrangemang.
Ekonomi
10 § Avgifter
Anmälningsavgiften till seriespel i futsal är 400 kr per deltagande lag.
A-lag som inte också deltar i Skånes FF:s seriespel utomhus (fotboll) erlägger även en
lagförsäkringsavgift om 1500kr.
11 § Ekonomiska föreskrifter för seriespel
Arrangerande förening svarar för eventuella hallkostnader och behåller intäkter från hemmamatch.
Ersättning till domare utbetalas i sin helhet av arrangerande förening. Domararvode får utbetalas via
konto. Arvode enligt korrekt ifyllt domarkvitto ska vara domare tillhanda på uppgivet konto senast
på sjunde dagen efter spelad match. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler kan
medföra straffavgift om högst 25.000kr. För rese, kost- och logikostnader utgår ingen ersättning.
12 § Protest
Eventuell anmälan (protest) ska insändas skriftligt till Skåne FF:s tävlingsutskott (TU) inom fem (5)
dagar från matchdagen. En anmälan ska åtföljas av en avgift om 2000 kr som återbetalas vid bifall.
Notera dock särskilt att domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i regelboken
slutgiltiga. Anmälan mot sådant beslut kan inte föranleda omspel.
13 § Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening som utgår ur pågående seriespel debiteras en särskild urdragsavgift om 1 500 kr.
Föreningen vars lag lämnar walkover debiteras en särskild wo-avgift om 500 kr.
Seniorer, herrar & damer:
Förening som lämnar mer än en (1) walkover utesluts ur den aktuella tävlingen.
Herrar Juniorer, Flickor 16 och Flickor 15:
Förening som lämnar mer än två (2) walkover utesluts ur den aktuella tävlingen.
Lag som utgått eller uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets
erövrade poäng och målskillnad ska annulleras. Om det finns särskilda skäl till följd av
omständigheter varöver föreningen inte råder kan beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen.
Skånes FF:s TU prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.

3 kap. – Genomförande av match
1 § Spelarförteckning
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av
vardera lagansvarige upprättas på elektronisk spelarförteckning från Fogis. På spelarförteckningen
ska även de ledare, max sex personer, namn och funktion antecknas som får finnas i och omkring
avbytarbänken. Spelarförteckningen ska senast 30 minuter före avspark lämnas till matchsekretariatet.

2 § 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. Hemmalaget/arrangören ansvarar för att det finns matchbollar samt
fem uppvärmningsbollar till respektive lag.
3 § Målstorlek
Målens storlek ska vara 2 x 3 meter.
4 § Golv/Spelplan
Sporthallsgolv eller trägolv (parkett) ska användas,
längden minimum 38 m och maximum 42 m, bredden minimum 18 m och maximum 25 m.
5 § Ackumulerade regelbrott
Med början från det sjätte ackumulerade regelbrottet som registrerats för respektive lag i varje halvlek
erhåller motståndarlaget en direkt frispark från yttre straffpunkten, enligt spelregler för Futsal.
7 § Resultatrapportering
Det är hemmalagets skyldighet att meddela slutresultatet till Skånes FF direkt efter spelad match.
Resultatet ska meddelas via SMS till 0730-126126 senast 60 minuter efter spelad match.
Ange i SMS:et följande: Matchnummer (mellanslag) Hemmamål (mellanslag) Bortamål
Funktionärer
8 § Domare
Damer Seniorer, Herrar Seniorer & Herrar Juniorer
Tvådomarsystem tillämpas och domare utses av Skåne FF. Domare ska vara distriktsdomare.
Flickor 16 & Flickor 15
Tvådomarsystem tillämpas. Matcherna får dömas av ungdomssdomare utbildade i Futsal.
9 § Domararvode
Seniorer:
440 kr + resa
Juniorer, Ungdom:
390 kr + resa
I övrigt gäller domararvode för Futsal. Se www.skaneboll.se för gällande avtal.
10 § Matchsekretariat
Det ska finnas ett matchsekretariat innehållande två sittplatser. Åskådare ska via resultattavla eller
motsvarande kunna ta del av matchresultat, matchtid, timeouts och ackumulerade frisparkar och
utvisningar. Signalen för period- och matchstart ska ljuda automatiskt. Det ska finnas en högtalaranläggning för speaker. Arrangerande förening ansvarar för bemanningen av ovan funktioner.
11 § Publikvärdar
Förening ska utse lämpligt antal publikvärdar som, tillsammans med arena/hallpersonal, ska bidra
med säkerhet och service i samband med matchen.

4 kap. – Utvisningar, avstängningar och avvisningar
1 § Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas en
straffavgift om högst 25 000 kr. Med spelare avses även i tillämpliga delar avbytare.

2 § Allmänt om utvisning, avstängning och avvisning
Beträffande utvisningar, avstängningar och avvisningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
5 kap. 2-5, 10, 13 och 15-20 §§ SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB).
3 § Varningar och avstängningar inför ny säsong
Ackumulering av varningar tillämpas inte i seriespelet. Avstängning till följd av utvisning i tävling
som avslutas innevarande säsong, upphävs inför ny säsong.

5 kap. – Ärendehantering
1 § Administration
Futsal-serierna anordnas och administreras av Skånes FF.
2 § Tävlingsstyrelse m.m.
Skånes FF:s Tävlingsutskott (TU) är tävlingsstyrelse. Skåne FF:s TU beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler samt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
3 § Övrigt:
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s och Skåne FF:s tävlings- och
representationsbestämmelser i tillämpliga delar. Det är föreningens, ledarens och funktionärens
skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och
övriga tävlingsregler. Skåne FF:s tävlingsutskott (TU) äger rätt besluta i frågor som inte förutsetts i
dessa tävlingsföreskrifter.

6 kap. – Övrigt
Spelplanens utformning

