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FUTSALSTÆVNE 
Program for Nakskov IC 

E.E. Hansensvej 1 – 4900 Nakskov 

Lørdag den 28. November 2020 
       Arrangørklub.: FC Nakskov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillerantal: 5 mod 5  
Hel Bane – Håndboldmål – Uden bander. 

Spilletid: 9 min + 1 min pause. 
Førstnævnte hold dømmer kampen, HUSK at være guide for begge hold 

Der SKAL spilles med Talento 11 Futsalbold. 
Regler Side 3 & 4 

 

 

U10 Piger = Nykøbing FC 1 + Nørre Alslev BK + Maribo BK + Nykøbing FC 2 

 

U11 Piger = Væggerløse BK + Nykøbing FC 

 

 

 

FC Nakskov, Nakskov IC og DBU Lolland-Falster ønsker jer god dag       
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U10/U11 Piger 
 

  Bane 1 

Kamp Nr.  Klokken. Klub   Klub 

1 12.00 Nykøbing FC 1 - Væggerløse BK 

2 12.10 Maribo BK - Nykøbing FC U11 

3 12.20 Nørre Alslev BK - Nykøbing FC 2 

4 12.30 Nykøbing FC U11 - Nykøbing FC 1 

5 12.40 Væggerløse BK - Nørre Alslev BK 

6 12.50 Nykøbing FC 2 - Maribo BK 

CORONA AFTØRRING AF MÅLRAMMER, BOLD M.M. 

7 13.05 Nykøbing FC 1 - Nørre Alslev BK 

8 13.15 Væggerløse BK - Maribo BK 

9 13.25 Nykøbing FC U11 - Nykøbing FC 2 

10 13.35 Maribo BK - Nykøbing FC 1 

11 13.45 Nørre Alslev BK - Nykøbing FC U11 

12 13.55 Nykøbing FC 2 - Væggerløse BK 

 

 

 
Fodboldens Corona regler pr. 30/10-2020 

• Hvert hold må maks. have 8 spillere og 2 trænere 

• Førstnævnte hold stiller en træner som kamp/baneleder. Bemærk at denne skal være en af de 2 trænere 

• Spillere der ikke er på banen i kamp, er at betragte som tilskuere og skal derfor så vidt muligt være siddende 

• Der skal klædes om hjemmefra 

• Alle hold skal selv medbringe egne overtræksveste 

• Man må tidligst gå ind i hallen 10 minutter før første kamp. 

• Man skal forlade hallen hurtigst muligt efter holdet sidste kamp. 

• Grundet begrænset kapacitet i de fleste haller, skal evt. tilskuere/forældre holdes til et minimum og man skal 
altid følge hallens anvisninger. 

• Evt. tilskuere skal være placeret med min. 1 meters mellemrum, og være siddende på bænke eller stole. 

• Mundbind skal bæres af tilskuere så længe man går rundt eller står op. 

• Mundbind må fjernes når man sidder ned. 

• Udøvende (Spillere, trænere og officials) skal ikke bære mundbind under aktiviteter, men kun før og efter. 

• Børn under 12 år er undtaget for mundbind.  
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Spilleregler Futsalstævner på hel håndboldbane UDEN Bander 

 
Futsalstævner for U8, U9, U10, U11 og U12 Drenge + U10, U11, U12 & U13/14 Piger Rev 2020 

 
 
Banen  
Futsal spilles på en håndboldbane uden bander – med håndboldmål (3x2m) med påsat net. 
 
Spillere  
Futsal spilles med 5 spillere på banen, hvoraf 1 er målmand. max 8 spillere (fri udskiftning). Udskiftning foretages på 
egen banehalvdel efter dommerens anvisning. Spillerne skal benytte benskinner. 
 
Ekstra spiller på banen  
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag, er der indført 
en regel om en ekstra spiller på banen, når man er bagud med 3 mål. Læs mere i punkt 15.  
 
Boldstørrelse  
U8 spiller med Talento 9 (Select) omkreds 49,5 – 51,5 cm.  
U9-U10-U11 spiller med Talento 11 (Select) omkreds 52,5 – 54,5 cm.  
U-12-U14 spiller med Talento 13 (Select) omkreds 57-59 cm. 
 
Futsalbolde & Overtrækstrøjer/Smækker kan lånes i DBU Lolland-Falsters administration.  
CORONA REGEL = ALLE HOLD SKAL HAVE EGNE VESTE/SMÆKKER MED. 
 
Spilletid  
1×10 (running time – uret stoppes ikke, dog kan dommeren under særlige omstændigheder stoppe uret). Spilletiden er 
afhængig af antal tilmeldte hold. (Tiden kan variere mellem 8 – 14 min.). 

 
Kampstart  
Begyndelsesspark tages fra banens midte og skal være fremadrettet. Modstander min. 3 meter væk, indtil den er i spil. 
Bolden er i spil, når sparket er taget, og den bevæger sig fremad. Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark. 
Førstnævnte hold giver bolden op til start. 
 
Dødbolde  
4 sekunders regel i hele spillet (målkast, indspark, hjørnespark, frispark) – bolden skal være spillet senest 4 sekunder 
efter den er lagt stille eller taget op, ellers går bolden til modstanderen. 
 
Ved hjørnespark, frispark og indspark skal modspillerne være mindst 5 meter væk. Ved straffespark: Med undtagelsen 
af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 5 meter fra straffesparkmærket, 
bagved eller ved siden af dette. 
 
Scoring  
Ved scoring sættes bolden i gang fra midten.  
Der kan ikke scores på begyndelsesspark, indirekte frispark, indspark og målkast og fairplayfrispark.  
 
Målmand  
Målmandsregler generelt som udendørs. Dog skal målspark udføres som målkast – Tager målmanden bolden op skal 
den i spil inden 4 sekunder – Der kan ikke scores direkte fra målkast.  
 
Målspark  
Udføres som målkast.  
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Indspark  
Indkast udføres som indspark. Bolden skal ligge stille på sidelinjen. Modstander min. 5 meter væk, der kan ikke scores 
direkte på indspark.  
 
Genstande i loftet  
Rammer bolden loftet, eller andet nedhængende over spillepladsen, er der Fairplayfrispark til det hold, der ikke var 
årsag til hændelsen. Frisparket tages direkte under det punkt, hvor bolden har ramt loft eller lignende. Hvis det er 
indenfor den stiplede linje (tremeterlinjen) tages det fra det punkt på den stiplede linje, der er nærmest det sted, hvor 
forseelsen blev begået. Der kan ikke scores direkte på Fairplayfrisparket.  
 
Gult & rødt kort  
Gult giver udvisning til næste scoring – 2 gule kort giver rødt kort + direkte rødt kort udløser en spiller i undertal resten 
af kampen.  
 
Glidende taklinger  
Er ikke tilladt.  
 
Følgende regler anvendes ikke  
Akkumulerede frispark  
Time-out  
 
Ekstra spiller på banen  

Når et hold er bagud med 3 mål må holdet sætte en ekstra spiller ind på banen, indtil der reduceres til mindre end 3 
mål. Reglen gælder for hvert 3. mål et hold måtte komme bagud. 
 
HAK  
Det anbefales at der spilles efter HAK-princip – halvdelen af kampen.  
Alle spillere på et hold skal mindst spille halvdelen af kampen/kampene. 
 

 

(Ingen resultatføring og Ingen elektroniske holdkort.) 

 
Ved afbud eller udeblivelse bedes arrangørklub  

Efterfølgende kontakte DBU Lolland-Falster 

 
 

 
 
 

 

 


