Regler för ”Futsal – ej tävling”
Skånecupen 2019/2020

”Futsal – ej tävling” (födda 2008-2012) spelas i grunden enligt futsalreglerna, det vill säga:
Vi spelar fortfarande fem mot fem med fyra utespelare och en målvakt. Dock max 9 spelare per lag.
Alla lag spelar ett gruppspel om 3 matcher, inget slutspel, ingen tävling. Två lag i varje klass lottas till
att spela uppvisningsmatch på ”finaldagen” den 6 januari. Lag får möjlighet att anmäla sig till ”Lätt”
eller ”Svår” grupp. Detta erbjuder vi pojkklasserna då vi bedömer att flickklasserna än så länge är för
små till antal för att kunna göra denna uppdelning.
Reglerna för futsal hittar du på hemsidan:
http://skanecupen.com/#info
Följande undantag tillämpas i ”Futsal – ej tävling”:
-

-

Planstorlek är för samtliga åldersgrupper 40x20 m, dvs som en handbollsplan.
Vi spelar med sarg runt planen och använder handbollsmål som sätts i samma linje som
sargen.
Bollen ska vara dämpad och storlek 4.
Ackumulerade frisparkar: Tillämpas ej.
Tacklingar: Det är inte tillåtet att tacklas eller glidtacklas. Det är dock tillåtit att glida och
täcka.
Målvakt: Målvakten tillåts att delta och spela fritt med fötterna. Det är dock inte tillåtet att ta
upp bollen med händerna vid tillbakaspel. Påföljd, indirekt frispark.
Vid igångsättning (då bollen gått över kortlinjen) måste målvakten rulla ut bollen.
Motståndarna skall då backa till en ”Retreat-line”. Det skall finnas en s.k. ”Retreat-line”
markering mitt emellan straffområde och mittlinje på varje planhalva. Vi tror att för
spelarnas egen utveckling så är det bättre med passningsspel efter marken än långa utkast
och kamp. Man får genom denna regel chans till en vettig speluppbyggnad.
Om målvakten räddat bollen, så att den fortfarande är i spel, får bollen rullas eller kastas,
men inte sparkas, igång.
4 sekunder vid igångsättning: Tillämpas ej. Gäller såväl målvakt som utespelare.
Extra spelare: Vid underläge med 4 mål eller mer är det tillåtet att sätta in en extra spelare.
Detta gäller tills ställningen i matchen är lika igen. Syftet med denna regel är att matcherna
skall bli så jämna som möjligt.

