
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER - PF Futsal Cup  
 

Byten Flygande byten gäller även för målvakten. Inträde av avbytare får ej ske förrän den spelare som skall ersättas lämnat 
planen.  

 
Målvaktsregel Målvakten får efter att ha haft bollen och spelat den ifrån sig inte få tillbaka bollen på egen planhalva förrän 
motståndarlaget brutit bollen från målvaktens eget lag. Målvakten får endast ha bollen i fyra (4) sekunder på egen planhalva. På 
motståndarlagets planhalva är målvakten som vilken utespelare som helst. Målvakten får kasta bollen över halva planen.  

 
Placering i grupp Avgörs genom (1) Antal Poäng (2) Målskillnad (3) Antal gjorda mål (4) Inbördes möte och (5) Lottdragning. 
Grupp ettor och grupp tvåor gör upp om placering 1-8, grupp treor och grupp fyror gör upp om placering 9-16. Alla lag i cupen 
spelar 6 matcher. 
 
Speltid 1 x 13 minuter. Vi tillämpar gemensam start på båda planer. Matchtiden är löpande. Time-Out är borttagen.  

 
Inspark Ersätter inkast (ute), motståndare skall vara minst fem (5) meter från den plats där insparken sker. Insparken får inte gå 
direkt i mål. Insparken skall utföras inom fyra (4) sekunder.  
 
Frispark Direkta och indirekta frisparkar. Motståndarna ska vara fem (5) meter från bollens placering när frisparken slås. Bollen 
är i spel när den sparkats och rör sig.  
 
Ackumulerande frisparkar För varje direkt frispark ett lag drar på sig blir det en ackumulerad frispark och från femte frisparken 
blir det tiometerstraff vid varje tilldömd frispark. De ackumulerande frisparkarna nollställs tills nästa match.  

 
Tiometersfrispark Från lagens femte frispark i matchen tilldöms motståndarlaget en frispark från tiometers-punkten vid varje 
överträdelse som inbringar frispark. Målvakten ska vara fem (5) meter från bollen. Alla andra spelare är placerade bakom den 
linje som är i nivå med bollen.  
 
Vid förlängning - OBS! När förlängning (ej i gruppspel) måste tillgripas tillämpas ”sudden death”, dvs första målet avgör 
matchen. Förlängning startar med att en spelare från vardera laget lämnar planen och man spelar 3 mot 3 utespelare. När 
förlängning pågått två (2) minuter tar vardera laget ut ytterligare en spelare. Därefter pågår matchen till ett avgörande skett. Ett 
lag får inte innehålla mindre än 1 mv + 2 st utspelare för att kunna spelas vidare. 
 
Tacklingar Skuldertackling är tillåtet. Oaktsam skuldertackling ej tillåtet. Glidtackling för att täcka skott tillåtet. Oaktsam 
glidtackling ej tillåtet.  
 
Representation Spelare får endast representera ett lag PF Futsal Cup.  
 
Antal spelare - lagblankett Antalet spelare per lag får uppgå till 10 spelare per lag.Ifylld lagblankett lämnas innan första match 
för laget.  
 
Underlag PF Futsal Cup har godkänt att spela på konstgräs. 

 
Övriga regler är enligt gällande Futsalregler.  

 


