
REGLER BOLLSTA INDOOR CUP 2018  

Det är de gamla s k; Fiva-A-Side reglerna som gäller men med nedanstående tillägg eller 
förtydligande. 

1. Max 2 överåriga i varje lag och max 1 år äldre. 
2. Smycken som örhängen,armband,halsband,piercing och klocka är ej tillåtet. Första 

gången utvisning och andra gången matchstraff. Tejpning av dessa är ej tillåtet.De gäller 
även de spelare som precis tagit hål i öronen, de måsta också ta ur örhängena under 
själva matchen, vilket ej påverkar de nytagna hålen. 

3. Hemmalaget gör avspark vid matchens början. Vid avspark får bollen spelas i valfri 
riktning. Självmål kan inte göras på avspark. Mål direkt på avspark är tillåtet. 

4. Samtliga frisparkar ärdirekta.Om indirekt förseelse begås i straffområdet skall frisparken 
läggas på den del av 6 -meterslinjen (straffområdeslinjen) som är närmast den plats där 
förseelsen begicks och skall spelas somdirekt frispark. 

5. Avstånd vid avspark,frispark,sidlinjespark och hörnspark är5 meter. 
6. 4-sekundersregeln. Sidlinjespark,hörna och frispark skall läggas inom 4 sekunder från det 

att utförande spelare fått kontroll på bollen.Om inte så sker följande : 
Sidlinjespark-går över till motståndarlaget och slås från samma ställe. 
Hörna-frispark skall dömas till motståndarlaget och slås från samma plats som 
hörnsparken.Frispark-frisparken går över till motståndarlaget och skall slås från samma 
ställe där den ursprungliga frisparken skulle ha slagits. (För de yngre lagen gäller ej 
denna regel, dock skall domaren säga till) 

7. Inspark ersätts medmålvaktsutkast.Målvakten får i detta fall inte kasta bollen längre än till 
mittlinjen, om den inte dessförinnan vidrör spelare eller golv. Överträdelse beivras med 
frispark till motståndarlaget och slås från valfri plats från mittlinjen. Bollen är i spel när den 
passerat straffområdeslinjen( 6-meterslinjen). Målvaktsutkast skall skeinom 6 sekunder 
från det att målvakten fått kontroll på bollen. Målvakten får ej spela bollen till sig själv, 
bestraffning för detta är frispark. Målvakten får endast kasta bollen över hela planen, om 
bollen fångats under spelets gång. Mål får ej göras direkt på målvaktsutkast. 

8. Avsiktligthemåtspelmed fot då målvakten vidrör bollen med händerna ärej tillåtet. 
Bestraffningen är frispark till motståndarlaget, frisparken skall läggas på den del av 6- 
meterlinjen(straffområdeslinjen) som är närmast den plats där förseelsen begicks. 

9. Straffsparkslås från 6-meterslinjen(straffområdeslinjen).Samtliga spelare, med undantag 
av straffskytten och motståndarnas målvakt skall befinna sig utanför den streckade 9- 
meterslinjen och bakom bollen. 

10. Hörnsparkslås från den förlängda mållinjen, varsomhelst mellan straffområdeslinjen och 
sidlinjen. 

11. Inkast ersätts avsidlinjesparkdå bollen passerat sidlinjen. Mål får ej göras på direkt 
sidlinjespark. 

12. Om bollen vidrörtaket eller därifrån nerhängande föremåltilldöms det icke felande laget 
sidlinjespark. Spelet återupptas från den del av sidlinjen som är närmast den punkt där 
bollen vidrörde taket. 

13. Varningersätts med2 minuters utvisning. Inget gult kort visas. Utespelare kan ” sitta av” 2- 
minutersutvisningsstraff för målvakten. 

14. Vid rött kort utvisas spelarenför resten av matchen. Rött kort innebär således att laget 
tvingas spela med reducerat manskap i 2 minuter, en annan spelare sitter av straffet. Den 
utvisade spelaren blir automatiskt avstängd i nästa match. 

15. Så kallad ”frilägesutvisning/målchansutvisning” ersätts med 2 minuters utvisning. 
16. Byte av spelare får ske inom ” bytesområdet” när som helst under matchen. Ny spelare 

får ej inträda i matchen förrän den som skall bytas ut lämnat planen helt. Utvisning om2 
minuterutdömsvis felaktigt byte. 

17. Offside tillämpas ej. 



18. Vidoavgjortresultat islutspelet tillämpas straffar.3 straffar /lag, därefter 1 straff var tills 
avgörande fällts. Inom 1 minut efter slutsignal skall lagen presentera sina straffskyttar 
annars tilldelas, det lag som misslyckas förlorar automatiskt matchen. 

19. För tabellräkning i gruppspel gäller detta : 
1. Poäng ( 3 p för seger, 1 p för oavgjort) 
2. Målskillnad 
3. Flest gjorda mål. 
4. Inbördes möte. 
5. Straffar ( 1 /lag tills avgörande fällts) 

Laguppställningarna från gruppspelet gäller även i placeringsmatchen. 

Spelare får ej medverka i flera lag under Bollsta Indoor Cup, om inte särskilt tillstånd beviljas av 
arrangörerna på plats, pga oförutsedda händelser.  

 

LYCKA TILL ! 

 


