SAMLING INFÖR MATCH

Domare som dömer match i futsal skall infinna sig i hallen senast 30 minuter före matchstart
Vid sen ankomst kommer förbundet att ålägga domaren med en straffavgift på 200 kr som ska
betalas inom 10 dagar.
Domaren har skyldighet att ha och döma i domarkläder (tröja, byxor och strumpor) i
avvikande tröjfärg mot lagen, ha visselpipa, klocka med tidtagarfunktion.
VILKA SERIER ÄR JAG BEHÖRIG ATT DÖMA?
Domarkategori
Futsal Distriktsdomare Senior
Futsal Distriktsdomare F/P 16
Futsal Distriktsdomare F/P 14

Serie
Futsal Herrar Div 2–3, Futsal Damer Div 2-3, Futsal F/P 10-16
Futsal F/P 10–16
Futsal F/P 10–14

DOMARERSÄTTNINGAR

StFF tillsätter domare enligt följande:
Tvådomarsystem i herr samt dam-serierna
Endomarsystem i F/P 10–16
Hemmalaget betalar domarkostnaderna i samband med varje match.
Serie

Arvode per domare

Seniormatcher dam & herr

480 kr

F/P 13–16

380 kr

F/P 10–12

320 kr

ÅTERBUD/DOMARBYTEN

Återbud i Fogis minst fem dagar innan match eller via epost till DOMARE@STFF.SE

Du måste få bekräftat att
kansliet mottagit ditt återbud!

Domarbyten får endast ske vid särskilda skäl, vid varje
domarbyte skall skälet till bytet anges samt matchnummer
utöver vilka domare med domarnummer som är inblandade i bytet. Detta skall rapporteras till
DOMARE@STFF.SE senast 2 timmar innan avspark. Vi upprepade domarbyten från en
och samma domare så har DK rätt att justera domarens matchlista resten av futsalsäsongen
2019/20.

Vad gör du som domare när du inte kan döma en match och det är
mindre än 5 arbetsdagar kvar till match?
Få tag i en domarkollega som kan ta din match samt meddela kansliet enligt ovan
vilken domare som fått din match. Du måste även informera kansliet enligt ovan vad som
hänt. Arbetsdagar är måndag - fredag, undantag för helgdagar och ”klämdagar”.
Om du byter eller lämnar en match till en kollega måste du meddela det till kansliet enligt
ovan. Du ska meddela kansliet via e-post minst en timme innan avspark. För byten som inte
har meddelats en timme innan avsparkstid i aktuell match kommer en administrationsavgift på
100 kr att utdömas.
Det är domaren som ursprungligen stod uppsatt på matchen som är ansvarig. Avgiften ska
betalas inom 10 dagar efter erhållet krav. Om betalningen inte har inkommit i tid kommer
domarens matchlista att justeras.

INSTÄLLD MATCH

Vid inställd match utgår arvode 100: - samt ersättning för resa till domaren/domarna från
Stockholms FF. Ersättning utgår bara då domaren infunnit sig på spelplatsen, och domaren
inte i förväg informerats om att matchen ställts in.

WO-MATCH

Då bortalaget ej infinner sig till match åligger det hemmalaget att ersätta domaren/domarna
med arvode 100: - samt reseersättning. Infinner sig ej hemmalaget ersätter Stockholms FF
domaren/domarna samt kräver hemmaföreningen med arvode 100: - samt reseersättning.
Ersättning utgår endast då domaren infunnit sig på spelplatsen, och inte i förväg informerats
om att ena laget lämnar WO, via e-post, SMS eller telefonsamtal

MATCHRAPPORTERING

Domare 1 är ansvarig för följande:
Spelarförteckningen ska vara undertecknat innan matchstart av för laget ansvarig person och
domaren ska rapportera dessa i Fogis senast 24 timmar efter match. Om matchen inte har
rapporterats och godkänts i Fogis senast 24 timmar efter match, åläggs domaren en
administrationsavgift på 200 kr för den match som domarrapportering skett senare än 24
timmar efter match. SMS resultat senast 4 timmar efter match.

OBS! Ingen resultatrapportering i F/P10 - F/P12.

SPELARFÖRTECKNINGAR

Respektive lag ska senast 15 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till
domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. I serierna F/P12 - F/P10 behövs
det inte lämnas in någon spelarförteckning.

PM FOKUSPUNKTER
FUTSALDOMARE 2019 2020
NY TOLKNING HANDS

En spelare får inte erhålla en ”osportlig fördel” som bestraffas med en direkt frispark, och
ackumulerad förseelse. Följande exempel gäller:
• Kan inte göra mål med handen
• Kan inte rädda ett mål med handen
• Kan inte få en anfallsfördel med handen
• Kan inte nå en medspelare via handen som får en anfallsfördel

MÅLVAKTSSPEL

Samtliga domare skall beakta målvaktspelet noggrant.
En gång i fyra sekunder (OBS! tolkning) på egen
planhalva, domarna räknar med sträckt arm. Även
tredjedomaren skall beakta målvaktsspelet täcka upp
tomt mål vid flygande målvakt.

MÅLCHANSUTVISNING

Varje domare skall arbeta för korrekt beslut vid en möjlig målchansutvisning. Hänsyn skall
enligt regelboken tas till = Försvarsmöjlighet – Riktning av anfallande spelare – Avstånd till
målet – Kontroll av bollen. Detta gäller vid förseelsens tidpunkt eller nästa sekvens.

BLOCKERING / SCREENING

Vid fasta situationer skall särskild uppmärksamhet ägnas för blockeringar. Förebyggande
åtgärder skall tillämpas när så är lämpligt.

MATCHLEDNING

Domarna skall leda och styra matchen på lämpligt sätt.

Tävlingsföreskrifter Stockholms Futsalliga 2019-2020
1 kap. – Allmänna bestämmelser
2§

Regler för organiserad futsal
Alla futsalmatcher spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och Internationella Fotbollförbundets
(FIFA) spelregler, om inte annat godkänts av SvFF:s styrelse (Förbundsstyrelsen).
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller SDF, kan särskilda
tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande
SDF-styrelse.

3§

Innehåll i SvFF:s tävlingsregler
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om
innehållet
i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

7§

Registrering av förenings- respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att
vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens
dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett
framställningsform offentliggör uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares
och andra medlemmars godkännande
i angivet hänseende.

2 kap. – Tävlingens genomförande
11 § Serieavgift
För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen beslutar.
Anmälningsavgiften är 2 000 kr
Laglicensavgiften är 1 500 kr (gäller endast seniorlag)
19 § Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. samt föreningar som utgår eller utesluts i
distriktstävlingar.
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till StFF som fastställer följderna för
tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens
erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Förening vars lag uteblivit (w.o.) från två matcher utesluts ur den tävling laget deltagit i.
StFF:s TK prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.
Vid walk over (w.o.)-match skall föreningen betala erforderliga avgifter (1000 kr).
Förening som efter beslutad seriesammansättning utgår eller utesluts ur tävlingen ska betala
en särskild avgift utgörande 2000 kr.

20 § Matchändringar
Matchändringar tillåts endast om det föreligger synnerliga skäl, då det är ont om lediga
halltider.
Matchändringsavgift tidigare än åtta dagar 500 kr.
Matchändringsavgift vid ändring inom åtta dagar 1000 kr.
21 § Generella dispenser
I ungdomsserierna (F/P10-F/P16) tillåts två överåriga, dock högst ett år äldre.
Personliga dispenser utöver de generella dispenserna medges i princip inte.
22 § Reglera spel i fel åldersklass (NYTT)
Halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull. Om man exempelvis har
kallat
tio spelare till matchen, måste minst fem vara från rätt årskull.
23 § Hallhyra
Hemmalaget står för hallhyran i alla kommuner.
24 § Spelarlicens
Spelare som deltar i våra futsalserier måste inneha en giltig futsallicens. Det gäller i
seniorserierna, F/P13-F/P16. I serierna F/P10-F/P12 är det inget krav på registrering i fogis.
3 kap. – Genomförande av match
1§

Speltid
Speltiden i seniorserierna är 2 x 22 minuter rullande tid. Lagen har rätt till varsin timeout
under matchens gång. Timeout får max vara 1 minut.
Speltiden i ungdomsserierna är 4 x 10 minuter rullande tid, utan rätt till timeout.
Halvtidspaus är 5 minuter i seniorserierna.
Halvtidspaus är 1 + 5 + 1 minuter i ungdomsserierna.

2§

Antal spelare
En match spelas mellan två lag som vart och ett består av max fem spelare, varav en är
målvakt.
En match får inte starta om något av lagen består av färre än tre spelare.
Matchen avbryts om ett av lagen har färre än tre spelare på spelplanen.
14 spelare fördelade på fyra utespelare och en målvakt samt högst nio avbytare får
användas i varje match. Gäller i samtliga serier.

3§

Spelarförteckning och domarrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn (ej smeknamn) samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarige
upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta gäller i
seniorserierna samt
F/P13-F/P16. 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 15 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till
domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna. I serierna F/P10-F/P12 behövs
det inte lämnas in någon spelarförteckning.
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.
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.

10 § Bollar
Futsalboll ska användas. Hemmalaget ansvarar för att det finns matchbollar.
Rekommendationen är:
10 - 15 år

strl. 3

16 -

strl. 4 (senior boll)

17 § Domare
StFF tillsätter domare enligt följande:
Tvådomarsystem i seniorserierna
Endomarsystem i samtliga ungdomsserier
Hemmalaget betalar domarkostnaderna i samband med varje match.
Arvodet i seniorserierna är 480 kr/domare + reseersättning (milersättning alternativt SL)
Arvodet i F/P13-F/P16 är 380 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL)
Arvodet i F/P10-F/P12 är 320 kr + reseersättning (milersättning alternativt SL)
22 § Sekretariat
Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning/matchhändelser. Gäller
inte i serierna i F/P10-F/P12. I dessa serier ansvarar domaren för
tidtagning/matchhändelser.
Spelarförteckningarna från Fogis används som matchprotokoll för alla serier förutom i F/P10F/P12, där det inte finns något krav spelarförteckning.
23 § Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat i FOGIS samt annan information
som StFF anvisar. Ej någon resultatrapportering i F/P10-F/P12.
24 § Tillvägagångssätt för byten
Avbytaren inträder på spelplanen endast efter att den utbytta spelaren lämnat denna.
Krav på västar för avbytare i seniorserierna, men inte i ungdomsserierna.
25 § Ackumulerade regelbrott
Direkt frispark (straff) för det sjätte och därpå följande ackumulerade regelbrott i respektive
halvlek.

