FUTSAL 2020/2021
Regel- och tillståndsfrågor gällande Futsal och andra inomhustävlingar
Smålands Fotbollförbunds Futsal- och beachsoccer kommitté har beslutat om regel- och
tillståndsfrågor gällande Futsal. Notera att dessa regel- och tillståndsfrågor gäller samtliga typer av
inomhustävlingar där högsta antal tillåtna spelare är fem (5) per lag. Vid spel med fler än fem spelare
per lag ska alltid fotbollens regelverk och representationsbestämmelser gälla.
Tävlingar inomhus ska genomföras med Futsals regelverk dock kan nedan uppräknade undantag
tillåtas. Tävling som spelas inom dessa ramar benämns som Futsaltävling och vid dessa tävlingar kan
vilket som helst eller alla av de följande undantagen från spelreglerna tillåtas samt att undantagen
gäller såväl seniorer som ungdomar:
•

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

•

Tävlingar får tillåta följande regler för ackumulerade regelbrott. En frispark från yttre
straffpunkten 10 meter utan mur erhålls vid:
a) spel om 12–15 minuter/halvlek: fr.o.m. fjärde direkta frisparken
b) spel om 16–19 minuter/halvlek: fr.o.m. femte direkta frisparken
c) spel om max 20 minuter/halvlek: fr.o.m. sjätte direkta frisparken

•

Tävlingar får tillåta fritt antal avbytare.

•

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

Vad gäller barnfutsal (upp till 12 år) kan samma spelregler och undantag som ovan genomföras. På
samma sätt som för barn- och ungdomsfotboll utomhus så behöver spelformerna för Futsal anpassas
utifrån spelarnas ålder och utvecklingsnivå. Av denna anledning så tillåter Smålands FF cupsanktioner
som går i linje med de nya spelformerna för spelare upp till 12 år.
Göteborgs FF har tagit fram ett häfte där man har delat in Futsal i 5 st olika spelformer, i häftet
beskrivs det hur vi kan spela Futsal i olika åldrar med inriktning på barn och ungdom. Smålands FF
tillåter spel utifrån detta häfte för barnfutsal (upp till 12 år), därefter gäller samma
tävlingsbestämmelser som för seniorer.
•

Spelformer i futsal, Göteborgs FF

Tänk på att både en förening som arrangerar en cup utan Smålands Fotbollförbunds sanktion och
föreningar som deltar i cup utan sanktion bryter mot Tävlingsbestämmelserna 2 Kap 33 § och kan
bestraffas.

Representationsbestämmelser
•

I Sverige har vi två helt olika licenser för spelare inom fotboll och Futsal vilket innebär att det
lätt går att spela i två olika klubbar samtidigt om man vill kombinera de båda sporterna.

•

Vid Futsalspel, inräknat tillåtna undantag, ska representationsbestämmelser för Futsal gälla
samt att spelaren då ska ha Futsallicens för den förening spelaren representerar.

•

Vid spel i distriktstävling med sex (6) eller fler spelare ska fotbollens
representationsbestämmelser gälla.

•

I en tillståndsgiven turnering kan man inte delta med ”kompislag” utan det måste vara en i
förening som är medlem i Svenska Fotbollförbundet.

Småland Fotbollsförbund och på nationell nivå arbetas det intensivt med att skapa nationella och
regionala serier i Futsal. Småland Fotbollförbund kommer säsongen 2020/2021 testa att erbjuda
seriespel från 13 år och uppåt. En stor vinst med att spela Futsal är att spelare får möjligheten att
utbildas b.la genom att ta snabba beslut och öka sin teknik i högt tempo.
Notera att SvFF de kommande åren har för avsikt att ta fram en spelarutbildningsplan (inkluderande
spel- och tävlingsformer) för barn- och ungdomsfutsal.

Vad behöver en tävlingsarrangör göra?
Arrangör (förening) söker i vanlig ordning hos Smålands FF om tillstånd för sin inomhustävling.
Domare utbildas i Futsalregelverket av våra domarklubbar. Även regional utbildning genomförs.
Domare bokas via våra domarklubbar.
Deltagande föreningar ska tydligt informeras om att det är representationsreglerna för Futsal som
gäller vid spel i arrangemanget.
En tidtagare ska finnas vid tävlingens alla matcher och denna placeras utanför planen vid mittlinjen
på samma sida som bytesområdena. Tidtagaren ska utrustas med lämplig klocka och nödvändig
utrustning för att indikera ackumulerade regelbrott (lämpligen en STIGA domar/poängräknartavla).
Finns en flerfunktionsljustavla i idrottshallen är denna självfallet att föredra!

Vad behöver deltagande föreningen göra?
Föreningens spelare ska, före deltagande i Futsaltävling, registreras som Futsalspelare i Fogis.
En spelare får endast vara registrerad som Futsalspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle.
Spelaren kan även vara registrerad fotbollspelare i samma förening eller annan förening.
Spelare får t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera endast en förening under
samma speltermin. De tre spelterminerna i Futsal är den 16 december – 31 mars, den 1 april – 31
augusti samt den 1 september – 15 december.
Den som är Futsalamatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan
förening under frimånaden för Futsalamatörer. Detta inkluderar övergång från amatör till att även
fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös
professionell till att bli amatör. Frimånaden för Futsalamatörer omfattar tiden fr.o.m. den 1 augusti
t.o.m. den 31 augusti.
Registreringsperioder för professionella Futsalspelare omfattar tiden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30
september respektive fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 januari.
Ovanstående är ett axplock från gällande Representationsbestämmelser, RB 4 kap.
Kompletta bestämmelser finns på: https://fogis.se/tavling/foreskrifter-och-tavlingsbestammelser/

Bra att tänka på som arrangör av en futsaltävling
•

Sekretariat skall finnas på alla större cuper och svarar för allt som rör tidtagningen och
noteringar av händelser (pingis-räknare rekommenderas). Det är arrangerande förening som
ansvarar för att ett väl fungerande sekretariat finns.

•

Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning och se till att ha personer i
sekretariatet som kan regelverket för futsal.

•

Arrangerande förening är ansvarig för att en komplett förbandslåda samt bår eller
motsvarande finns tillgängliga på arenan.

•

Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i samband
med match.

•

Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i
samband med match.

•

Tänk på att bytesområdena begränsas till att på varje sida vara max 1 m bredare än
bänkarna, men dock max 5 meter (placering skall ske med början 5 meter från mittlinjen).
Arrangören ansvarar för erforderlig markering (tejpning).
I undantagsfall om domaren bedömer att det föreligger skaderisk på grund av bänkarnas
placering, kan byten ske på annan plats (dock skall byte ske på långsidan).

•

Arrangerande förening tar emot och visar domarna runt på arenan samt går igenom
säkerheten för domarna.

•

Gå igenom matchtiden, timeout osv för att sekretariatet och domarna har en bra gemensam
tydlighet mellan sig när det är dags för match.

•

Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning till domare om inget annat är
bestämt.

Vid frågor kontakta:
Smålands FF kansli
My Wallin
036 – 34 54 56
My.wallin@smalandsfotbollen.se

