
LEDARSIDOR
ANMÄLAN 
Anmäl Er till tävlingsexpeditionen vid 
ankomsten till LundbyStrandshallen. 
 
LAGUPPSTÄLLNING 
Skall lämnas till tävlingsexpedition före 
första matchen och denna gäller för 
hela turneringen. Laguppställningen 
skall vara tydligt textad och skall 
innehålla namn och personnummer på 
samtliga spelare som skall vara med i 
turneringen. Vid eventuell ändring och 
tillägg skrivs en ny laguppställning. 
 
OMKLÄDNINGSRUM 
Använd anvisade omklädningsrum. 
 
VÄRDESAKER 
Arrangerande förening, IF Warta, 
avsäger sig allt ansvar för kläder, 
värdesaker o.dyl. 
Lämna inga kläder eller skor eller 
andra föremål, i omklädnings-
rummen. 
 
PUBLIK 
Publikutrymmet är begränsat. 
Ha överseende med detta. 
Entréavgift 40 kr per speldag från 15 år. 
 
FRÅGOR 
Före cupen;  
IF Warta: 53 71 73 
Under cupen; Informationen  
0705-53 83 49 
Vaktm. LundbyStrand 0707-61 07 06 

 
SPELPROGRAMMET på internet; 
• www.olkasportresorcup.se  

 

DOMARE 
Domare från Göteborgs Domarförbund 
samt egna föreningsdomare. 
Samtliga slutspelsmatcher döms av 
domare från Göteborgs Fotbollförbund. 
 
SPELSYSTEM 
Antal lag i varje åldersklass är maximerat. 
Man får anmäla flera lag i samma ålders-
klass. Varje åldersklass delas in i grupper 
med fyra - sex lag i varje grupp, där alla 
möter alla, vilket sker under en dag. 
Därefter går 1:an och 2:an i varje grupp 
vidare till slutspel. I klasser med endast i 
grupp spelar 1:an och 2:an final direkt. 
Om två eller flera lag i samma grupp har 
samma poängsumma, avgörs ordnings- 
följden på följande sätt; 

1. Målskillnad 
2. Mest antal gjorda mål 
3. Inbördes resultat mellan de lag som 

ligger lika. 
4. Straffsparkstävling, enligt FIFA`s 

regler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turneringen spelas i enlighet med 
GFF:s ”Så spelar vi Futsal 2016-2017”. 
Det innebär Futsalregler för 00-01 och 
Ungdomsfutsal för 02-06, men med 
undantag gällande speltid och Time-
Out. 
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SPELYTA 
För spelplanen gäller handbollsplanernas 
mått och begränsningslinjer med tejpade 
kompletteringar för Futsal. 
 
STRAFFOMRÅDE 
Handbollens heldragna 6-meterslinje. 
Straffpunkten är på handbollens 
heldragna 6-meterslinje. 
 
ANTAL SPELARE 
Fyra (4) utespelare + målvakt på plan 
samtidigt. Sammanlagt får tolv (12) 
spelare användas, per match, i varje lag. 
 
SPELARBYTEN 
Flygande byten under spelets gång, 
”hockeybyten”. Spelare som lämnar 
planen skall vara av innan avbytaren går 
in på planen.  
Inget krav på avbytarvästar i 02-06. 
 
SPELTID 
Samtliga matcher 1 x 15 minuter. 
OBS! Effektiv tid tillämpas EJ.  
Time Out är inte tillåten. 
 
”SUDDENDEATH” 
Slutspelsmatcher som slutar oavgjord 
avgörs genom ”Sudden Death” i max 1 x 
fem (5) minuter. Under ”Sudden Death” 
gäller förutom övriga regler följande: 
• Nedsläpp av bollen vid matchstart 
• Två (2) utespelare + målvakt, 

spelarbyten tillåtna. 
• Alltid minst två (2) spelare per lag på 

plan. 
• Oavgjord match efter ”Sudden Death” 

avgörs genom straffsparkstävling 
enligt FIFA´s regler. 

 
UTVISNING 
2 minuters utvisning vid Gult Kort tilläm-
pass. Efter denna tid får utvisad 
spelare, vid första spelavbrott, 
återinträda i spelet. Rött kort medför 
matchstraff (2 min) samt en (1) match 

avstängning. Dock får utvisad spelare 
ersättas efter utvisningstiden (vid första 
spelavbrott). Tävlingsjuryn kan besluta 
om längre straff vid grövre förseelse. 
Gula och röda kort tillämpas ej i 04-06. 
 
SPEL TILL EGEN MÅLVAKT 
Pojkar 02-06 och Flickor 02-06 
För dessa gäller att målvakten fritt får 
delta i spelet vid passning eller inspark 
från medspelare men får EJ ta upp 
bollen med händerna. 
Pojkar och Flickor 00-01 
För dessa gäller vanliga Futsal regler. 
 
UTKAST AV MÅLVAKT 
Pojkar och Flickor 02-07 
I dessa åldersklasser måste bollen 
rullas ut på egen planhalva när bollen 
varit död. När bollen gått död förbi 
kortlinjen skall motståndarna backa hem 
så långt som behövs (retreat line) för att 
bollhållande lag skall få möjlighet att 
starta speluppbyggnad i lugn och ro. 
Pojkar och Flickor 00-01 
För dessa gäller vanliga Futsal regler. 
 
4-SEK REGELN 
Pojkar och Flickor 02-06 
4-sekundersregeln tillämpas EJ. 
 
ACKUMULERADE FRISPARKAR 
Antal ackumulerade frisparkar är 6. 
Pojkar och Flickor 02-06 
Ackumulerade frisparkar tillämpas EJ.  
 
MATCHSTART 
I både grupp- och slutspelsmatcher har 
hemmalaget avspark. 
 
DRÄKTBYTE 
Bortalaget, enl. spelprogrammet, byter 
vid lika tröjfärg. OBS! Medtag egna 
västar!!! 
 
DUBBELSPEL 
Spelare får endast deltaga i ett (1) lag 
per åldersklass. 



PROTESTER 
Inlämnas skriftligen senast femton (15) 
minuter efter spelad match tillsammans 
med protestavgiften på kronor 300:-, 
vilken återbetalas om protesten 
godkännes. 
 
BENSKYDD  
Obligatoriskt! Inga benskydd – inget 
spel! 
 
FOTBEKLÄDNAD 
Gummiskor för inomhusbruk – utan 
dubbar eller svärtande skosula. 
 
MATCHBOLL 
Futsal, storlek 4 i samtliga klasser. 
 
SANKTION 
Tävlingen är sanktionerad av 
Göteborgs Fotbollförbund. 
 
PRISER / DIPLOM 
1 st lagpris till segrande lag samt 
individuella medaljer till dom 4 bästa 
lagen i varje åldersklass (max 15 st).  
Diplom utdelas till varje lag (max 15 st), 
vid anmälan hos Tävlingsexp. Lagen 
vilka spelar poolspel erhåller även 
medalj. 
 
OLKA SPORTRESOR  
OLKA`s utlottning av resepresentkort, 
värde 5.000:-, bland de lag som anmält 
sig före 20/10, äger rum i hall 1 lörd. 
17/12 kl. 12:00. 
 
WEBBSIDOR 
www.olkasportresorcup.se, här hittar 
man det senaste när det gäller 
ändringar, resultat o.dyl. 
 

E-MAIL 
if.warta@swipnet.se 
 
VÄGBESKRIVNING 
Lundbystrands inomhushall ligger på det 
gamla varvsområdet vid Götaverken i 
Göteborg. 
Det finns 2 parkeringsområden. 
Har du en GPS knappar du in Anders 
Carlssons gata 8. Längst ner hittar du 
GPS-koordinaterna. 
Har du ingen GPS kan du följa 
vägbeskrivningen nedan. 
 
Söder ifrån genom Tingstadstunneln: 
Kör mot ”Oslo” innan tunneln och mot ”N 
Älvstranden” när du kommer ut ur 
tunneln. Efter ca 2 km, tag av till höger 
och genom rondell mot ”Lundbystrand”. 
I nästa rondell tag vänster in på 
Lindholmsallén, tag andra tvärgatan till 
höger in på Pumpgatan. 
            
Norr ifrån: 
Kör mot ”N Älvstranden” ”Hamnar” 
efter Stig Center och därefter se ovan.  
Se även karta på www.eniro.se. 
 
Glöm inte att betala 
parkeringsavgiften! 
 
GPS KOORDINATER 
VGS 84 
Lat:     N 57º 42' 30.33 
Long:  E 11º 56' 51.10 
RT90 
X = 6404727 
Y = 1270106 
Decimal 
Lat:      57.7084 
Long:  11.9475 
 
LYCKA TILL önskar IF WARTA
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