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Hörnområde▪

• Nytt namn

Regel 1 – Spelplanen



▪Klargörande om när en spelare kan förhindras att 

delta i matchen 

• Svenska bestämmelser utsträcker tiden att omfatta 

domarens ankomst till idrottsplatsen

▪Direkt frispark (straffspark) om ersättare/ersatt 

spelare/lagfunktionär/utvisad spelare påverkar 

spelet

Regel 3 – Spelarna



Om något/någon (annat än en spelare) vidrör en ▪

boll på väg in i mål kan domaren döma mål om 

bollen går i mål och kontakten inte hade någon 

inverkan på försvarsspelarna

Regel 3 – Spelarna



▪Tejp eller annat material på strumpor måste ha 

samma färg som strumporna

Regel 4 – Spelarnas utrustning

Ej längre tillåtna



▪Spelare kan återinträda under spelet efter att ha 

bytt/korrigerat sin utrustning och fått den 

kontrollerad (av domaren, fjärdedomaren, 

assisterande domare eller extradomare) och efter 

domarens tecken

▪Underbyxor ska ha samma färg som kortbyxorna 

eller eller deras kant. Laget måste ha samma färg. 

Regel 4 – Spelarnas utrustning



▪Om flera regelbrott sker samtidigt ska det 

allvarligaste bestraffas

Ordning:

• Disciplinär åtgärd (utvisning är allvarligare än 

varning)

• Direkt frispark är allvarligare än indirekt frispark

• Fysiskt regelbrott är allvarligare än icke-fysiska 

(hands)

• Taktisk påverkan

Regel 5 – Domaren



▪Spelare som skadas av ett regelbrott som ger 

varning/utvisning kan bedömas/behandlas och bli 

kvar på planen

• Anvisningar i ”Praktiska riktlinjer”

Regel 5 – Domaren



▪Om extradomare finns; vid straffspark ska AD 

placera sig i linje med straffpunkten (bollen) 

eftersom det är offsidelinjen

Regel 6 – De övriga 

matchfunktionärerna



▪Bollen ska tydligt röra sig vid återupptaganden 

som sker genom spark

• Avspark, frispark, straffspark, hörnspark

▪Avspark: Bollen kan sparkas i vilken riktning som 

helst

Regel 8 – Spelets start 

och återupptagande



▪Båda lagen ska ha samma antal spelare före och 

under straffsparkstävlingen

Regel 10 – Fastställande

av matchens resultat



▪Frispark för offside läggs alltid på den plats där 

offsideregelbrottet blev bestraffningsbart

• Även på egen planhalva

▪Om mål görs kan en anfallsspelare i målet 

bestraffas för offside – om spelaren begår ett 

offsideregelbrott

Regel 11 – Offside



Spelare ▪ i det försvarande laget som lämnar och 

blir kvar utanför planen räknas som ”aktiv” fram 

till dess försvarande lag spelat iväg bollen mot 

mittlinjen och bollen ar̈ utanför straffområdet, eller 

fram till spelavbrott

Om ▪ en anfallsspelaren återinträder från mållinjen

och blir inblandad i spelet, antingen innan nästa

spelavbrott eller innan försvarande lag spelat iväg

bollen mot mittlinjen och bollen är utanför

straffområdet, ska spelaren anses befinna sig på 

mållinjen vid offsidebedömning. 

Regel 11 – Offside



▪Fördel vid rött kort: om den felande spelaren 

påverkar en motspelare ska indirekt frispark 

dömas

▪Varning för hands: hindra lovande anfall

▪Tydligare definition av ”angripa” och ”tackla”

▪Ändrad definition av ”vårdslös” och ”våldsam”

• Förstärkningsorden borttagna

▪Slag i ansiktet

• Från spelare som inte försöker erövra bollen, såvida

inte kraften var försumbar: våldsamt uppträdande = 

rött kort

Regel 12 – Otillåtet spel 

och olämpligt uppträdande



▪Fysiska regelbrott på planen mot ersättare, match-

funktionärer, lagfunktionärer etc = direkt frispark

▪Fysiska regelbrott utanför planen som en del av 

normalt spel = direkt frispark på linjen

▪Fördelstecken: en/två armar

▪Vissa regelbrott vid förhindrande av uppenbar 

målchans  = gult kort

▪Förhindrande av uppenbar målchans – alltid rött 

kort för vissa regelbrott:

• Hands, hålla fast, dra, knuffa, inte kunna/försöka 

spela bollen, allvarligt otillåtet spel, etc

Regel 12 – Otillåtet spel 

och olämpligt uppträdande



▪Skillnad mellan att ”fånga upp” och ”hindra” 

frispark

▪Bollen är i spel när den tydligt rör sig

Regel 13 – Frispark



Regel 14 – Straffspark

▪Alltid indirekt frispark (oavsett mål/ej mål): 

• Fel spelare lägger straffen (+ varning)

• Bollen spelas bakåt

• Otillåten fintning (+ varning)

▪Mv bryter mot reglerna och straffsparken går ej i 

mål eller tas om: varning till mv

▪Bollen är i spel när den tydligt rör sig


