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SPELTID OCH PLANEN 

Matchernas speltid är 1 x 12 minuter fortlöpande tid. Spelplanens storlek är ca. 10 x 20 meter. 
Målen är ca. 1 x 1,2 m stora. 

LAGET OCH BYTEN 

Laget får ha tre (3) spelare på planen. Byten görs som flygande byten. Lagets bytesspelare 
skall vara på varsin sida om planen (sidolinjerna). Spelet AVBRYTS INTE under spelarbyten. 
Rekommenderat antal spelare per lag är sex (6). Matcherna spelas utan målvakter. En spelare 
får spela endast i ett (1) lag per dag. 

SPELETS BÖRJAN 

Lagen går ut på varsin planhalva och spelet kan börja. Det lag vars namn nämns först i 
turneringsschemat får välja sida och det andra laget får börja. Spelet börjar genom att man 
passar bollen till en spelare i det egna laget. Det är tillåtet att passa öppningspassningen bakåt. 
Efter mål börjar man på samma sätt. Domaren visslar när spelet får börja och likadant efter att 
det blivit mål. Spelledaren/domaren uppmuntrar till ett aktivt spel, så att man undviker att lämna 
och stå nere vid eget mål och försvara när man borde anfalla. 

HANDS 

När en spelare i en spelsituation avsiktligt rör bollen med handen döms, enligt normala 
fotbollsregler, frispark åt motståndarna. I en 3 mot 3 turnering är frisparken ALLTID INDIREKT. 
Om en spelare avsiktligt hindrar bollen från att gå i mål döms straffspark till förmån för 
motståndarlaget. Ifall den spelare som är närmst eget mål rör bollen med handen tilldelas 
spelaren en varning (inte direkt rött kort). Ifall en spelare får rött kort måste han/hon avlägsna 
sig från planen. Laget får dock fortsätta spela med tre spelare. Om man med handen hindrar 
bollen från att gå i mål döms en straffspark som man skjuter från den egna kortlinjen som en så 
kallad precisions spark. Efter en misslyckad straffspark fortsätter spelet med en målspark. 

STRAFFSPARK 

Straffsparken skjuts från valfri plats vid den egna kortlinjen mot motståndarnas tomma mål. (inte 
på utsidan av planen). Endast straffläggaren får vara på planen. Alla andra spelare står utanför 
planen. Ifall bollen inte går i mål så fortsätter spelet genom att motståndarna sätter igång spelet 
med en öppnings spark från ett av hörnen på egen kortsida. Spelet sätts igång på samma sätt 
också då straffsparken inte når ända fram eller tar i stolpen. Förutom vid hands så döms också 
straffspark alltid när en spelare med målchans hindras med otillåtna medel. 

INSPARK ELLER – DRIBBLING 

När bollen går ut över sidlinjen så sätts INTE spelet igång med inkast! Spelet sätts igång med 
en inspark eller genom att man dribblar in bollen. (se 5 sekunders regel). Mål får inte göras 
direkt från inspark. Bollen sätts på linjen varifrån man endera skjuter/passar in den eller dribblar 
in den. 



HÖRNA OCH MÅLSPARK 

Om bollen går över kortlinjen fortsätter man alltid med en inspark eller genom att dribbla in 
bollen (se 5 sekunders regel) från ett av hörnen där bollen gått ut. Mål direkt från hörna 
godkänns inte. Ifall bollen går ut från det anfallande lagets spelare fortsätter spelet genom en 
inspark eller dribbling (se 5 sekunders regel). Mål får inte göras direkt från inspark. Bollen sätts 
på linjen och spelet börjar med inspark eller dribbling. 

FEM (5) SEKUNDERS REGEL 

Laget har fem (5) sekunder tid att sätta igång spelet räknat från det att bollen satts på linjen. 
Detta gäller vid hörna, målspark, frispark, inspark och dribbling. Samma tid gäller alltid efter att 
domaren visslat igång spelet. Ifall inte spelet sätts igång inom utsatt tid byter man så att 
motståndarna får fortsätta spelet. (Målspark byts till hörna för motståndarna) 

MÅLSKILLNAD 

Ifall det ena laget leder med tre mål så får det andra laget ta in en spelare till. När målskillnaden 
igen är ett mål så fortsätter man spelet med 3 mot 3. 

MATCHFLYTT 

Matcher kan inte flyttas till annan tidpunkt än den som nämns i matchprogrammet. Ifall att ett lag 
uteblir från en match så skrivs resultatet som 3-0 för motståndarna. 

UNDANTAGSTILLSTÅND 

I laget får det endast finnas en överårig (1 år). 

INHIBERANDE AV ANMÄLNING 

Avhopp efter sista anmälningsdatum debiteras med anmälningsavgiften i sin helhet. 


