
 Futsalcup  Vilhelmina Arena  

Ackumulerade frisparkar: Tillämpas ej. 

Tacklingar: Det är inte tillåtet att tacklas eller glidtacklas.  

Timeout: Ingen timeout. 

4 sekunder vid igångsättning: Tillämpas vid äldre spelare (2009-2010), tillämpas ej vid yngre spelare. Dock börjar 
tiden ticka när spelare lagt bollen på rätt plats och är redo för att starta spelet igen. 

Utvisning:  
Korttidsutvisning vid 2 gula kort - Innebär att spelaren utvisas resten av matchen. Personligt straff och annan 
spelare får sättas in.  
Direkt utvisning vid rött kort  Innebär att spelaren utvisas resten av matchen och får inte delta i sitt lags 
nästkommande match. Antalet spelare reduceras resten av matchen.  

Speltid: 2009-2014 spelar 1x12 min. 2015-2016 spelar 1x10 min. Rullande tid.  

Antal spelare: 1 målvakt och 4 utespelare. Obegränsat antal avbytare. Avbytare sitter på bänken och stör ej aktiva 
domare/spelare. 

Inspark: Den som lägger insparken skall ha ena foten på sidlinjen, ej på spelplanen. Mål får inte göras direkt på 
inspark. Vid inspark ska motspelaren vara minst 5 meter från den plats där insparken sker. 

Frispark: Vid straff- hörn- och frispark ska motspelaren vara minst 5 meter från den plats där frisparken sker.  

Övrigt: När bollen vidrör tak eller annan anordning ovanför spelplanen är bollen ur spel. Spelet sätts igång med en 
inspark från sidlinjen i höjd med där bollen rört tak. Insparken görs då av de lag som inte vidrörde bollen sist. 

Överårig: Max en överåring på planen. Den spelaren får vara ett år äldre än åldersgruppens ålder. Exempelvis ett 
lag födda 2009-2010 får ha en spelare född 2008 på planen.  

Målvakt: 
 Målvakt tillåts att delta och spela fritt med fötterna. 
 Ta upp bollen med händerna vid avsiktligt tillbakaspel tillämpas spelare födda 2011-2016. Ej tillåtet att ta upp 

boll med händerna vid avsiktligt tillbakaspel i ålder 2009-2010. 
 Vid igångsättning (då boll gått över kortlinje) måste målvakten rulla ut bollen. 
 Om målvakt gjort en räddning får hen kasta eller rulla ut bollen. Ej sparka.  
 Målvakt behöver inte vänta på att motståndare backar till retreatlinje, exempelvis om hen vill göra en snabb 

igångsättning till fristående spelare på grund av att motståndarlag inte hunnit organisera sig.  

 
 



Utespelare: 
 När målvakt har boll ska motståndarna backa till retreatlinje. Detta för att ge bollhållande lag chans till en vettig 

speluppbyggnad. Tillämpas barn födda 2013-2016.  
 Byten sker vid avbytarbänken. Utbytt spelare ska gå av planen innan en ny spelare byts in.  

Tränare/ledare/föräldrar: 
 Respektera domarens beslut. 
 Uppmuntrar till schysst spel. 
 Hejar och stöttar vårt lag samt visar respekt för motståndarlag. 
 Vi är förebilder för våra barn och unga inom fotbollen. 
 Tackar motståndare, tränare och domare efter match. Gemensamt vid mittlinjen. 
 Spelarna är barn  vi vill varandras framgång. Peppa och stötta spelarna.  

Fair play (utifrån svenskfotboll.se): 
 Fair play kan enkelt översättas till rent och schysst spel. Inom svensk fotboll är huvudsyftet med Fair 

Play att skapa en lugn, trygg och utvecklande match- och träningsmiljö för barn och ungdomar. Fokus 
ska ligga på glädje, gemenskap och allas lika värde. 

 Fotbollen är en viktig samhällsaktör som, utöver det sportsliga arbetet, ska verka för att utveckla sunda 
värderingar bland barn och ungdomar. Oavsett vilken roll du har inom fotbollen, exempelvis: spelare, 
tränare, domare eller supporterande fotbollsförälder så är ett schysst beteende grundläggande. 

 Alla som verkar inom fotbollen behöver visa respekt och förståelse för andras roller och förutsättningar. 
Riktlinjerna för Fair Play baseras på svensk fotbolls värdegrund, som är en del av våra övergripandemål 
och strategier. 

 Fotboll ska vara roligt! 


