SPILLEREGLER KORT FORTALT
FOR FUTSAL
1.

Banen
Udskiftningen fra midterlinien (som i håndbold)
Mindst 5 spillere på banen før en kamp kan startes.
Straffespark fra markering som også benyttes ved håndbold.

2.

Bolden
Futsalbold størrelse 4

3.

Antal Spillere –
min. 5 max. 10 spillere og ”flyvende udskiftning”

4.

Spillernes udstyr
Benskinner skal benyttes og være tildækket af sokkerne
Målmandens trøje skal adskille sig fra de andre spillere og
dommeren.

5.

Dommer

6.

Dommer assistent
Der spilles ikke med dommerassistent.

7.

Tidtager og den 3. dommer

8.

Kampens længde
14 min
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9.

Spilstart og genstart
Førstnævnte hold stiller op under måltavle og giver bolden op.
Der kan scores direkte på begyndelses spark.
Modspillere skal være mindst 3 m fra bolden.
Dommeren giver signal inden igangsætning.
Bolden er i spil når den er sparket og bevæger sig fremad.

10.

Bolden i spil og ikke i spil
Hvis bolden rammer loftet genstartes kampen med et
indspark tildelt modstanderholdet FRA SIDELINIEN
tættest under det sted hvor bolden rammer loftet.

11.

Scoring af mål

12.

Ureglementeret spil og dårlig opførsel
Udvist spiller (rødt kort) skal forlade banen og må ikke
sidde på udskiftningsbænken. Efter 2 min. må der
indtræde en anden spiller, såfremt modstanderholdet ikke
har scoret i mellemtiden.
Hvis der er udvist 2 spillere må der kun indtræde 1 spiller.
Hvis modstanderen har en spiller udvist kan spilleren ikke
indtræde igen hvis det er eget hold der scorer.
Hvis begge hold spiller med 3 spillere og et af holdene
scorer forbliver begge hold med samme antal spillere.

13.

Frispark
Husk 4 sek. regel. Der spilles med direkte og indirekte frispark.

14.

Akkumulerede frispark
Spilles der ikke med.
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15.

Straffespark

16.

Indspark
Husk 4 sek. regel.

17.

Målkast fra straffesparksfeltet
Der kan ikke scores på målkast.
Ved målkast må målmanden ikke modtage/spille bolden
igen før en modstander har berørt den eller bolden har
passeret midterlinien.
Hvis dette sker tildeles modstanderen et indirekte frispark
fra det sted hvor forseelsen blev begået.
Husk 4 sek. regel.

18.

Hjørnespark
4 sek. regel.
Modspiller mindst 5 m afstand.
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