
Spelschema 
SSBF:s futsalturnering 2020 

 Plan A  Plan B  

09.00 TÄ – VA/ÅB - VY – KI - 

09.30 ÖM/LÖ – VÖ - FA – KH - 

10.00 TÄ – ÖM/LÖ - VY – FA - 

10.30 VA/ÅB – VÖ - KI – KH - 

11.00 TÄ – VÖ - VY – KH - 

11.30 VA/ÅB-ÖM/LÖ - KI – FA - 

     

Grupp A V O F + - P  Grupp B V O F + - P 

TÄ        VY       

VA/ÅB        KI       

ÖM/LÖ        FA       

VÖ        KH       

     

 Semifinal 1  Semifinal 2  

12.00 - - - - 

 (1a grp A – 2a grp B)  (1a grp B – 2a grp A)  

 Final    

12.30 - -   

 

2 lag från varje grupp går vidare till slutspel. Vid lika poäng avgörs det genom 

följande ordning; inbördes möten, målskillnad, antal gjorda mål. Är det 

fortfarande oavgjort får de berörda lagen lägga 3 straffar var eller tills något av 

lagen vunnit.  

  



Regler 
 

Antal spelare: 1 målvakt och 4 utespelare. Obegränsat antal avbytare.  

Speltid: 1x25 minuter. (Ej effektiv tid) Vi singlar slant om vem som börjar med 

boll. 

Avspark: Gäller efter mål. Vid avspark ska båda lagen vara på egen planhalva 

och motståndarlaget har 3 meters avstånd. Mål får göras direkt på avspark. 

Byten: Skall ske vid spelarbänken, utbytt spelare skall gå av planen innan ny 

spelare byts in.  

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

Utvisningar och kort: 2 minuters utvisning och laget spelar med en spelare 

mindre under tiden. Två varningar (= lindrig utvisning) under en match medför 

utvisning resten av matchen. Utvisad spelare får inte återinträda i spelet. 

Däremot får en avbytare sättas in efter 2 minuter. Frilägesutvisning lika 11-

manna.  

Inspark: Ersätter inkast och motspelaren skall vara minst 5 m från den plats 

insparken sker. Mål får inte göras direkt på inspark.  

Straffspark, hörnspark och frispark: Här gäller samma avstånd (minst 5 m) som 

vid inspark.  

Målkast: När bollen genom att passera kortlinjen varit "död" skall målvakten 

kasta bollen från eget straffområde, målvakten får kasta bollen över hela 

planen. Vid målvaktskast skall samtliga utespelare befinna sig utanför 

straffområdet.  

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.  

Otillåtet spel Alla glidtacklingar är förbjudna.  

Övrigt Bollen är ur spel, när den vidrör taket eller annan anordning ovanför 

spelplanen. Spelet igångsätts med en inspark från sidlinjen av det lag som inte 

vidrörde bollen sist. 

 


