Spilleregler indendørs
FBU’s regler tilpasset Combi Cup

§ 3. Spillernes antal.
Et hold består af 4 spillere plus indtil 2 udskiftningsspillere.
En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre
end 3 spillere.
Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste
sted, og kan finde sted når som helst.
Medens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen,
før den ”udskiftede” spiller helt har forladt denne.
Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

En spiller kan udvises:
1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan
herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller).
2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen
- kan erstattes af en anden spiller efter scoring).
3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten kampen og
holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en
anden spiller i de resterende kampe).
Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at
score indenfor 10 sek.
Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som
efter andre scoringer.

Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det
punkt ved den stiplede 3-meter linje, der er vinkelret på mållinjen,
hvor forseelsen blev begået.
Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 6, skal dommeren
normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret.
Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, § 12,
idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed
kun anvendes gult kort.
Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den
ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres.
Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.
Særregler gældende for U10, U11 & U12:
Alle spillere må færdes over hele banen.

FBUs særregel:
En udvist spiller må erstattes af en anden spiller.
Særregler for B1909 Combi Cup
• Alle kampe startes med dommerkast
• Førstnævnte hold stiller op under uret
• Kun dommeren kan standse tiden
• I tilfælde af trøjelighed tager sidstnævnte overtrækstrøjer på

Dommerens afgørelser er indiskutable
Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren
lader bolden falde på banens midte.
§ 7. Spilletid.
Spilletiden er 5 minutter i alle kampe
§ 9. Bolden i og ude af spil.
Vedrørende bolden i og ude af spil henvises til Fodboldloven.

I tilfælde af pointlighed:
1: Målforskel
2: Indbyrdes kamp
3: Flest scorede mål
Står holdene herefter fortsat lige, afgøres det ved straffesparkskonkurrence, hvor der startes med hver 3 spark - og herefter
med hver 1 spark, indtil der er fundet en vinder.

§ 12. Utilladelig spillemåde.
En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han
begår en af følgende forseelser:
1. En af de i Fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der
medfører direkte eller indirekte frispark.
Kun lettere – ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i
forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.
2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.
4. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden.
5. Udskifter ulovligt.
6. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning).
7. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over
banen (medfører ikke udvisning).
8. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark
og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden
spiller eller banden (medfører ikke udvisning).
Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark,
såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm.
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