Bilaga 15

Fotboll herrar
Tävlingsregler
Svenska Fotbollsförbundets regelbok för 7-mannafotboll gäller.
-

matchtid 2 x 20 min med 5 minuters paus.

-

varje lag äger rätt att anmäla fritt antal spelare till turneringen. Detta skall ske
skriftligen till tävlingsledningen före första match. Till varje match får sammanlagt
13 spelare användas. Antalet spelare på plan är 7, varav en är målvakt.

-

byte av utespelare får ske under hela matchen. Bytet skall ske vid mittlinjen,
utanför sidlinjen. Byten får ske då bollen är ur spel eller under spelets gång och
då med domarens godkännande. Antal byten av utespelare är obegränsat.

-

inspark tillämpas istället för inkast. Mål kan icke göras direkt på inspark.

De 8 deltagande lagen indelas i 2 grupper. I respektive grupp inlottas minst ett lag från
varje zon. Gruppspelet påbörjas och avslutas 1:a dagen, medan finalspel och spel om
platserna 5-8 spelas 2:a dagen.
Vid färre än 8 anmälda lag, kan arrangörsföreningen i samråd med VIF ändra gruppspel
till enkelserie.
De 2 grupperna spelas som serie, där alla inom respektive grupp möter varandra. De 2
bästa ur vardera gruppen spelar finalspel. 3-orna från varje grupp spelar om platserna 56 och 4-orna om platserna 7-8.
Finalspelet sker genom att ettan i grupp A spelar mot 2:an i grupp B och ettan i grupp B
spelar mot 2:an i grupp A. Segrarna i dessa matcher spelar final medan förlorarna spelar
match om 3:dje-platsen.
Vid lika poäng i gruppspelet räknas målskillnaden, mest gjorda mål samt inbördes möte i
nämnd ordning. Skulle lag ej gå att skilja åt tillgrips lottning, som verkställs av VIF.
Vid oavgjorda matcher i finalspelet sker förlängning med 2x10 minuter. Om ställningen
fortfarande är oavgjord skall straffsparkar tillämpas. 5 spelare från vardera laget utses till
straffläggare. Är ställningen fortfarande oavgjord efter denna straffläggning, lägges straff
för straff tills ena laget vunnit. Spelare får ej skjuta sin 2:a straff förrän lagets alla spelare
skjutit varsin.

Övrigt
Damer får deltaga i herrlag under förutsättning att eventuella damlag och mixedlag från
föreningen ej äventyras.
Regelgenomgång är obligatorisk före tävlingens start. Regelgenomgången avser domare
samt respektive lagledare.
Domare skall inneha domarkort och vara godkänd av lokal korporganisation eller högre
instans.
Varje lag håller med linjeman.
Vid lika tröjfärg byter bortalaget.
Lag skall vara spelklart 10 minuter före utsatt tid. Lag som inte passar matchtid ge
motståndarna WO.
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