
SPILLEREGLER BILs JULECUP 2016 

Vi spiller med ca. like regler som i vanlig futsal, men med egne modifikasjoner. 

 

ANTALL SPILLERE 

 Fem spillere. Fire utespillere og én keeper på banen. 

SPILLETID 

 I puljespillet og kvartfinalene spilles det ti minutter. 12 minutter i semifinale og finale. 

TILBAKESPILL TIL KEEPER 

 Ballen kan ikke spilles tilbake til keeper på egen banehalvdel. 

AVSTAND TIL BALL 

 Det skal være fem meters avstand ved hjørnespark, innspark, frispark, utspark fra mål. 

4-SEKUNDERSREGELEN 

 Dommeren teller antall sekunder (fire) før ballen skal i spill igjen ved alle dødballer (etter at 

man har hentet ballen). Dersom dommeren mener et lag sløser med tiden når man henter 

ball, har han lov til å telle også fra da av. 

DØDBALLER 

 Ball skal alltid ligge i ro. 

 Utspill fra mål = Keeper kan kaste eller sparke (hvis ball helt i ro), også over midten. 

 Indirekte og direkte dødball = dømmes etter samme regler som utendørsfotball. 

SKLITAKLING 

 Kan foretas under disse omstendighetene: - 

1. Dersom ingen motspiller i umiddelbar nærhet 

2. Dersom motspiller ikke har kontroll* på ballen (fri ball) og man gjør det på en måte 

dommeren mener IKKE er farlig spill. 

3. Keeper kan sklitakle i eget felt, forutsatt at man treffer ball og ikke «hopper» inn. 

 Ved ulovlig sklitaklinger dømmer dommer frispark. Kyniske/farlige taklinger belønnes med 

tominuttere, evt. rødt kort ved spesielt stygge tilfeller. 

* En spiller som løper/dribler har i utgangspunktet kontroll på ballen. 

TOMINUTTERE OG RØDT KORT 

 Dommeren kan gi en spiller to minutters utvisning ved stygt/kynisk spill.  

 2x tominutters gir rødt kort og laget må spille resten av kampen med én spiller mindre.  

 Dommeren kan også gi direkte rødt kort ved spesielt stygge tilfeller, og dette medfører i de 

fleste tilfeller karantene. 

 Dersom mål imot i en undertallsperiode kan laget sette inn på én ny spiller øyeblikkelig. 

AKKUMULERTE FEIL 

 Telles ikke med her (eks et bestemt antall frispark resulterer i straffespark). 

 

HUSK: Dommeren har siste ordet. UANSETT. «Ville» protester på bane/benk blir slått ned på. 


