
 

Futsal: 

 

Årgang: Spilletid: 

U8-U13 11 

U14-U15 13 

U16 15 

U17-U19+Senior 20 

 

Der spilles ikke med timeout. 

Er stillingen uafgjort ved spilletidens ophør i semifinaler og finale er der 1 minuts timeout. Herefter 

fortsætter spillet til først scorede mål. Er der ikke fundet en afgørelse efter 5 minutter afgøres 

kampen med 3 amerikanske straffespark. 

Fælles regler for Indefodbold og Futsal: 

 

Deltagelse på flere hold: Ingen spillere må deltage på mere end 1 hold inden for samme 

alderskategori, men må dog godt deltage på et hold i nærmeste ældre alderskategori. Reglen gælder 

dog ikke for benyttelse af spillere fra et A-hold til et hold, der ikke er i A-rækken og omvendt. 

 

Piger på drengehold: Piger der spiller på U13 drengehold og ældre må være et år ældre end 

aldersgrænsen angiver. Der er givet dispensation for denne regel til Fortuna U9 piger, der spiller U8 

drenge, TSV Sulsted U12 piger, der spiller U11 drenge, Fortuna, LKB-Gistrup og GVL Løkken 

U13 piger, der spiller U12 drenge B. 

 

Aldersdispensation: På hvert hold må der anvendes 1 spiller der er født i perioden 1. juli – 31. 

december i året før den pågældende aldersgruppe. 

 

Point lighed: Såfremt 2 eller flere hold slutter med lige mange point afgøres placeringen efter 

følgende model:  

1. Flest point i indbyrdes kampe 

2. Bedste måldifference i indbyrdes kampe 

3. Flest scorede mål i indbyrdes kampe 

4. Bedste samlede måldifference i samtlige kampe 

5. Flest scorede totale antal mål i samtlige kampe 

6. Flest vundne kampe 

Er der pointlighed mellem flere end to hold gøres følgende: 

Når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man videre til næste punkt, men beregner 

nu alene ud fra de hold, der er tilbage og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter. 

Andet: 

Førstnævnte hold i programmet giver bolden op. Ved semifinaler og finaler trækkes der lod om, 

hvem der giver bolden op. 

 


