
Futsalregler 
Intersport/Nike Cup, Kalmar Sportcenter 

arrangör: Rockneby IK 

Spelplan: Kalmar Sportcenter (A-hall). Målstorlek 2x3 m (handbollsmål)


Boll: Lågstudsande Futsalboll


Antal spelare: 1 målvakt och 4 utespelare. Antal avbytare upp till 9, totalt 14 spelare får användas 
per match.


Speltid: 1x12 minuter, ineffektiv speltid. Vid lika i kvarts-/semifinal avgör straffar i bäst av tre. Vid 
lika i finalen spelas förlängning med 1x6 minuter och har matchen inte avgjorts efter denna så 
avgör straffsparkar likt i kvarts-/semifinal.


Byten: Flygande byten är tillåtna, gäller även målvakten. Byten ska ske i avsedd byteszon, spelare 
ska gå av planen innan ny spelare byts in. Målvakten måste bära avvikande tröjfärg

(väst är tillåten på utespelare).


Bollen ur spel: När hela bollen passerat hela sid- eller mållinjen, är den ur spel. 


Bollen i spel: För allt igångsättande av spelet gäller att det måste göras inom fyra sekunder från 
det att den som ska utföra igångsättandet har fått bollen. I annat fall så tilldöms motståndaren 
indirekt frispark. (Gäller ej avspark och straffspark).


Utvisning: Två varningar (= lindrig utvisning) under en match medför utvisning resten av matchen. 
Spelare som utvisats får ej delta i sitt lags nästkommande match i turneringen. (Vid grov utvisning 
kan spelare åläggas ytterligare bestraffning av respektive arrangerande SDF). Domaren ska lämna 
särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett utvisningen. Utvisad spelare får inte 
återinträda i spelet. En avbytare får sättas in efter 2 minuter. Om mål gjorts innan de 2 minuterna 
gått gäller följande: Om det är spel 5 mot 4 alt. 4 mot 3 och det lag som har flest spelare gör mål 
får det lag som har 4 el. 3 spelare komplettera med en spelare. Om båda lagen har samma antal 
spelare fortsätter lagen med samma antal spelare.


Avspark: Mål får inte göras på avspark. (Avstånd till motståndaren, minst 3 m). 


Inspark: Inspark ersätter inkast, bollen skall beröra sidlinjen, avstånd vid inspark är 5 meter. 
Spelaren får inte med fötterna beröra spelplanen vid inspark. Mål får inte göras direkt på inspark. 
Insparken skall utföras inom 4 sek.


Straffspark: Straffpunkt är 6 meter från mållinjen. Målvakten får röra sig på mållinjen.


Hörnspark / frispark: Avståndet vid hörn- och frispark är 5 meter. Spelet ska sättas igång inom 4 
sek. Frisparkar är antingen direkta el. indirekta. Mål får inte göras på indirekt frispark.


Frispark – 10 meter: Från och med det fjärde och därpå följande ackumulerande regelbrott 
(direkt frispark) som ett lag tilldelas i varje halvlek, utdöms frispark med fritt skottfält från 10m 
(utan att det försvarande laget får bilda mur). Målvakten ska placera sig inom sitt straffområde och 
minst 5 m från bollen. Om förseelsen sker närmare mål än 10m kan det lag som fått frisparken 
välja om man vill lägga frisparken från 10 m eller från den plats där förseelsen skedde.


Målkast: När bollen genom att passera kortlinjen varit ”död” ska målvakten kasta bollen i spel ut 
ur eget straffområde. Bollen får kastas direkt in på motståndarnas planhalva. Målvakten ska inom 
4 sekunder sätta bollen i spel. När målvakten kastat ut bollen får han inte vidröra bollen igen 
förrän den spelats/vidrörts av en motståndare eller varit ur spel.




Vid målvaktskast (räddning): Målvakten får efter en räddning/mottagning sparka och kasta 
bollen över hela planen. Bollen får ej kastas direkt i motståndarens mål men däremot sparkas in i 
mål. Likaså får målvakten spela bollen med fötterna över mittlinjen vid en situation där målvakten 
ingriper med fötterna. Detsamma gäller vid situationer där målvakten boxat ut bollen.


Spel till egen målvakt: Vid avsiktligt spel till egen målvakt är det ej tillåtet att denne tar bollen 
med händerna. Målvakten får inte kontrollera bollen mer än 4 sek på egen planhalva, detta gäller 
även med fötterna när bollen är i spel. När målvakten spelat bollen med händerna eller fötterna till 
en medspelare får han/hon inte spela bollen på nytt förrän den vidrörts av en motståndare. 


Otillåtet spel: Alla våldsamma glid- och skuldertacklingar är förbjudna.


Antal domare: Normalt 2 domare vid seniortävling.


Övrigt: Bollen är ur spel, när den vidrör taket eller annan anordning ovanför spelplanen. Spelet 
igång sätts med en inspark från sidlinjen av det lag som inte vidrörde bollen sist.


Gruppsegrare samt lag på andra plats i varje grupp går till kvartsfinal. Lagens placering bestäms 
enligt följande: antal poäng – målskillnad – mest gjorda mål – inbördes möte – straffar. 

Vad behöver en tävlingsarrangör göra? 
-Arrangör (förening) söker i vanlig ordning hos Smålands FF om tillstånd för sin inomhustävling 
och om tävlingen avser 5-mannafotboll ska ansökan göras för Futsaltävling.


-Domare utbildas i Futsalregelverket av våra domarklubbar sedan 2007. 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!

PM för sekretariat, förslag på domarrapporter och andra föreskrifter finns på: http://fogis.se/futsal


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: http://fogis.se/futsal

http://fogis.se/futsal

