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Spelregler - FUTSAL - Innefotboll 
Alliansen utser en av medlemsföreningarna som funktionär enligt schema. 
Föreningen tillsätter hallchef, (tävlingsledare), sekretariat och domare.  
 
1. Mål     Boll 
 2 x 3 meter    Futsalboll 
 

2. Antal spelare 

 Fem (5) varav en målvakt. Högst fyra (4) avbytare. Totalt 9 st/match.  
 Flygande byten i byteszon, vid mittlinjen. Inga byten utmed sidlinjen.  

3. Domare och linjeman. 
 Domare tillsätts av funktionärsföreningen.  2-domarsystem rekommenderas. 

4. Speltid 

 Se spelschema. Avgörs av tillgång på halltid. Rullande tid. Ingen Time Out. 
 Inget slutspel förekommer i 8-årssammandrag, P/F-10 och P/F12 
  
5. Spelets igångsättande (Fasta situationer) 
 Motståndare får ej stå närmre än fem(5) meter. Vid avspark 3 m. 

 Avspark:  Hemmalaget har första avspark.  
 Inkast:   Ersätts med inspark. Mål får ej göras direkt på inspark. 
 Målkast  När bollen varit "död". Bollen skall kastas från  
    ”straffområdet” och får passera mittlinjen. Får ej gå direkt i mål. 

A. Gäller P12 och F12:  MV får inte spela bollen en andra gång innan den berörts av en motståndare.  
Detta gäller, för MV, varje gång han/hon därefter spelar bollen. (Bollen måste beröras av en motståndare varje gång för att MV åter 

skall få spela bollen.)  MV skall varje gång spela bollen inom fyra (4) sekunder. Frispark. 
 

   B. Bakåtspel  Gäller P12 och F12: Vid medvetet bakåtspel med foten får MV  
till MV ej ta bollen med  händerna. Frispark.  

  

Frispark: Bollen skall spelas inom fyra (4) sekunder från det att frisparksläggaren fått bollen på plats. Frisparkar inom 
straffområdet flyttas rakt ut till 6-meters linjen. 
I Borås Ungdomsallians turneringar noteras inga ackumulerade frisparkar. 

 Hörna:   se "Frispark" 
 Straffpunkt:  6-meter mitt framför målet.  
 Boll ur spel:  Vid boll i tak eller på annat främmande föremål. Inspark från sidan av det lag som ej rörde bollen sist. 
 
 

6. Varning-Utvisning   Två (2) varningar = Utvisning. Grov förseelse = Utvisning direkt. - Utvisning medför avstängning nästa match i 
samma tävling. Vid grov utvisning avgör tävlingsledningen om avstängningen gäller en eller flera matcher. -  

 Utvisad spelare får ersättas av avbytare efter två minuter 

 

7. Utrustning Alla smycken, örhängen... tas av. Mjuka som hårda. Räcker ej att tejpa.    

 

 

 
SÄRSKILDA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 

 

Lag skall vara spelklart och ha lämnat laguppställning till sekretariatet senast 10 minuter före utsatt matchtid. 

Uteblir lag från första matchen döms motståndarlaget som segrare. 

Laget får spela följande matcher, men resultaten räknas ej. Dessutom kan bötesbelopp på 200 kr utgå. 

 

Följande gäller endast P14 och F14: Vid oavgjort resultat, i direkt utslagsmatch tillgrips straffar. Enl. 3, 1, 1, 1 o.s.v.. Efter de fem första 

straffarna får valfri spelare slå straffarna. 

Finalen avgörs vid oavgjort med förlängning i fem minuter, därefter straffar. 

 

Gruppspelet avgörs: 

 1. Poäng 

 2. Målskillnad 

 3. Mest gjorda mål 

 4. Inbördes möte 

 5. Straffar, 3, 1, 1... 

   

Är fler än två lag i gruppspelet lika enligt ovan, avgörs gruppen på straffar. 

Vid tre lag lottas två lag att skjuta en semifinal därefter finalstraffar mot lag som står över. 

Vid fler lag lottas erfoderliga "straffmatcher" och därefter finalstraffar. 

 

Protest. 

Inlämnas skriftligt till sekretariatet direkt efter berörd match, åtföljd av protestavgift på 50 kr.. 

Förverkad om protesten avslås. Protesten avgörs av tävlingsledning, hallchef. 

Protest kan ej behandlas om turneringen fortsatt och protest kommer in senare. 

 

Övrigt 

I övrigt gäller Borås Ungdomsallians o Svenska Fotbollförbundets bestämmelser. 


