SPELREGLER FÖR 2022
ANTAL SPELARE:
Varje lag får högst bestå av 12 spelare/match. 1 målvakt och 4 utespelare + sju avbytare.
Under matchen gäller fria byten inom anvisad plats.

BYTEN:
S.k. flygande byten är tillåtna och sker inom markerat område vid respektive avbytarbänk.

SPELTIDER:
Följande gäller: Herrar, Damer, Div 5/6 och Junior: gruppspel, slutspel och kvartsfinaler 1x12
min, semifinal 1x15 min och final 2x10 min
I sista minuten tillämpas effektiv speltid, i varje match.

EJ TILLÅTET ATT SPELA I FLERA KLASSER:
Man kan endast spela i en klass i BFC, utom Juniorer som kan deltaga i antingen Herrklassen
eller Div 5/6. Vi tillåter således inte att man tex både spelar i Herrklass och i div 5-6 klass
under samma cup

SPELFORM:
Cupen spelas i serieform i grupp och slutspel. Därefter vidtar slutspel med kvartsfinal (inga
kvartsfinaler i juniorcupen), semifinal och final.

GRUPPSEGRARE:
Placering avgörs genom poäng. Vunnen match ger tre poäng och oavgjord match ger en
poäng. Vid lika poängantal avgörs placering genom:
1. Målskillnad 2. Flest antal gjorda mål 3. Inbördes möte 4. Lottning

UTVISNING och VARNING
Varning innebär gult kort. Två gula kort ger automatiskt utvisning.
En spelare som begår grövre regelbrott eller får sin andra varning i samma match utvisas (dvs
visas rött kort). Utvisad spelare får inte återinträda i samma match, däremot får en avbytare
inträda i spelet efter 2 minuter, om mål inte gjorts innan de två minuterna. Spelare som
utvisats får ej deltaga i sitt lags nästa match.
Vid utvisning skall den spelare som skall hoppa in efter utvisningstiden bege sig till Matchsekretariatet, som sköter tidtagningen, för att därifrån hoppa in i matchen efter 2 minut.
Ackumulerade varningar gäller ej.
Efter två minuters utvisning får den utvisade spelaren direkt återinträda i spelet efter
klartecken från matchsekretariatet. Om mål görs innan 2 minuter har gått gäller följande:

* Om laget som har flest spelare gör mål, får laget med färre spelare komplettera med en
spelare.
* Om båda lagen har utvisade spelare men har lika många spelare på planen när mål görs av
något av lagen, fortsätter båda lagen utan att ändra antalet spelare,
* Om laget med färre antal spelare gör mål fortsätter båda lagen utan att ändra antalet spelare
Klockan stoppas alltid vid 2 min utvisning, efter direktiv av Domaren.
Utvisning i ”sudden death” ger straffspark.
* Utvisad spelare ersätts direkt av annan spelare och även motståndarlaget får byta ut en
spelare, innan straffen läggs.

REGLER VID ”SUDDEN DEATH”:
1. Direkt efter slutsignalen tar lagledningen i de båda lagen ut de som skall spela ”sudden
death”. Det innebär att när förlängningen startar har lagen fyra utespelare, plus en målvakt
på plan.
2. Efter en minut blåser sekretariatet av matchen och en spelare från varje lag lämnar plan.
Efter ytterligare en minut blåses matchen av igen och en ny spelare plockas bort. Detta
pågår tills det finns två spelare kvar, varav en spelare måste vara målvakt (kan vara en
utespelare med väst), kvar i varje lag. Matchen fortgår sedan till något lag gör mål. Vid
mål är det avgjort.
3. Inga byten är tillåtna under ”sudden death”. Endast Om en spelare blir
skadad i ”sudden death” har laget rätt att byta ut den spelaren, samtidigt som
motståndarlaget också får byta en spelare.
4. Utvisning i ”sudden death” ger straffspark.
Ingen utvisning i samband med varning.
4 sek regeln för målvakten på egen planhalva tas bort och tillbakaspel i ”Sudden
death” tillåts
6. ”Sudden death” startar alltid med nedsläpp.

TIME OUT:
Ingen timeout tillåts.

MÅLSTORLEK:
2 x 3 meter

STRAFFPUNKT:
6 meter

ACKUMULERADE REGELBROTT:
Ackumulerad frispark från 10 meter utan mur erhålls vid 4:e frisparken i samtliga matcher,
avsett speltid.

NYFÖRVÄRV:
Endast spelklara spelare, enligt SvFF:s övergångsregler, får användas.
För att få deltaga krävs att alla spelare har Futsal licens för sin förening.

SAMMA TRÖJFÄRG
Om två lag med samma tröjfärg ska möta varandra, så är det bortalaget som ska använda sitt

reservställ. Målvaktströjorna ska också vara i en avvikande färg mot domarna och de bägge
lagens tröjfärger.

BENSKYDD:
Är obligatoriskt.

PROTEST:
Eventuell protest skall inlämnas skriftligt till tävlingssekretariatet senast innan lagets nästa
match ska spelas. Protestavgiften på 500 kr skall då också erläggas kontant. Avgiften
återbetalas om protesten godkännes.
Domarens beslut i fakta som rör spelet enligt paragraf 5 i regelboken är slutgiltig. Protest mot
sådant beslut kan inte föranleda omspel av aktuell match.

I ÖVRIGT:
Gäller Svenska Fotbollförbundets Futsal-regler.

