Föreskrifter år 2013/2014
Landslagets Fair Play Trophy – skolturnering för årskurs 6 - 7

KAPITEL 1
1.

ADMINISTRATION

Tävlingsstyrelse
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar tävlingen i samråd med SvFF:s
distriktsförbund (SDF). SDF-styrelse, eller av SDF-styrelse för ändamålet utsett särskilt organ
för beslut i protest- och andra tävlingsärenden, är tävlingsstyrelse.

2.

Tävlingsmetod
Tävlingen genomförs som Futsal inomhus, under tiden november 2013 – mars 2014. Mixade
lag deltar i turneringen. Mixade lag innebär att varje klass har minst en flick- och en
pojkuppställning. Pojkar spelar mot pojkar och flickor mot flickor och resultaten räknas
tillsammans.
Nivå 1:
Nivå 2:
Finalnivå:

Skola/rektorsområde (skolan väljer själv)
Kommun
Distrikt

De olika nivåerna genomförs som seriespel.
Tävlingen genomförs på skoltid och/eller i anslutning till skoltid.
3.

Avgörande av serieplacering
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placering enligt följande:
1)
2)
3)
4)
-

4.

Målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål
Vid lika målskillnad gäller flest antal gjorda mål
Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande
Kan placering ändå inte avgöras ska straffsparkstävling genomföras mellan berörda lag.
Tävlingen genomförs genom fem straffsparkar per lag, om lagen inte kan skiljas efter
detta vidtar utslagsstraffar.

Representationsbestämmelser
Lag får endast bestå av elever från samma klass eller annan fast undervisningsgrupp.
Respektive SDF beslutar i frågor gällande sammansättning av annan fast undervisningsgrupp
utifrån de lokala förhållanden som kan gälla inom olika skolor/rektorsområden.

KAPITEL 2
1.

TÄVLING

Utvisning
Spelare kan utvisas för grov-, lindrig- eller målchansförseelse.
Utvisad spelare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken
eftersom spelaren måste lämna planens närhet. En avbytare får inträda på spelplanen två
minuter efter att en medspelare utvisats, om inte mål gjorts innan de två minuterna gått,
enligt följande:


Om det är 5 spelare mot 4 och det lag som har flest spelare gör mål, får laget med 4
spelare komplettera med en femte spelare.
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Om det är 5 spelare mot 3 eller 4 spelare mot 3 och det lag som har flest spelare gör
mål, får laget med 3 spelare komplettera med en fjärde spelare.
Om båda lagen spelar med 4 eller 3 spelare och ett mål görs, fortsätter båda lagen med
samma antal spelare.
Om det lag som har färre spelare gör mål, fortsätter båda lagen med samma antal
spelare.

Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som
föranlett utvisning för grov förseelse.
2.

Antal spelare
Fyra utespelare och en målvakt deltar i spel. Fritt antal avbytare får användas i varje match.
Samma spelare får bytas flera gånger under match.

3.

Speltid
Den totala speltiden är 4 x 10 minuter rullande speltid, vilket innebär på 10 min pojkar - 10
min flickor - 10 min pojkar - 10 min flickor.

4.

Planen
Planen ska begränsas av linjer, inte sarg.

5.

Bollens storlek
Futsalboll nummer 4 ska användas.

6.

Spelarbyten
S.k. flygande byten är tillåtna, men målvakten får bara bytas när bollen är ur spel. Bytena sker
vid mittlinjen. Samma spelare får bytas flera gånger under match.
Spelet avblåses vid bytet flickor/pojkar.

7.

Matchdräkt
Båda lagen ska använda tröjor/västar eller motsvarande, vilkas färger tydligt avviker från
varandra. Målvakten ska bära färger som klart skiljer sig från övriga spelare samt domarna.
Före avresan ska klasslaget förvissa sig om motståndarlagens matchdräkter.
Benskydd är obligatoriskt.

8.

Inspark
Inspark döms när hela bollen passerat över sidlinjen, antingen på marken eller i luften, eller
när den träffar taket. Motståndaren ska vara minst 5 meter från den plats insparken sker.

9.

Hörnspark och frispark
Hörnspark har samma avståndsregel, d.v.s. 5 meter, som inspark. Alla frisparkar är direkta.
Ackumulerade regelbrott registreras inte för respektive lag.

10.

Otillåtet spel
Glidtacklingar är förbjudna.
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11.

Straffområde
Handbollens straffområde gäller. Om sådant inte finns ska straffområdet ha en yta med en
radie om 6 meter från respektive målstolpe och förbindas i straffpunkten. Se spelregler för
Futsal, regel 1.

12.

Straffspark
Bollen placeras på en straffpunkt 6 meter från mållinjen.

13.

Spel till egen målvakt – åk 6
Det är tillåtet att en spelare spelar bollen till egen målvakt liksom att målvakten får ta upp
bollen med händerna.

14.

Spel till egen målvakt – åk 7
Det är tillåtet att en spelare spelar bollen till egen målvakt.
Målvakten får inte vidröra bollen med händerna om den avsiktligt blivit spelad till honom av
en medspelare.

KAPITEL 3
1.

MATCHFUNKTIONÄRER

Funktionärer
Funktionärer kan vara domarutbildade äldre elever, lärare, föräldrar eller representanter från
lokala fotbollsföreningar i rektorsområdet.

2.

Matchledare
Matchledare, vilka har till uppgift att bevaka att Fair Play efterlevs, rekommenderas till
matcherna.
Riktlinjer för matchledare enligt SvFF:s och lokal tävlingsstyrelses anvisningar meddelas
separat.

KAPITEL 4

ÖVRIGT

1.

Tävlingarna spelas i övrigt i enlighet med Spelregler för Futsal. Dessutom gäller SvFF:s
tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

2.

För ytterligare information tag kontakt med ditt distriktsförbund.

Turneringens syfte är att stimulera eleverna att acceptera domarens beslut, visa respekt för
motståndarna, tävla på lika villkor, men framför allt att känna glädje i spelet.
Fair Play och sunt förnuft gäller!

Föreskrifterna fastställda av SvFF:s Tävlingskommitté den 18 juni 2013.
Föreskrifterna har på delegation av SvFF:s Tävlingskommitté reviderats den 9 september 2013.
LH 2013-06-05, LB 2013-06-20, BE 2013-09-09.

