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DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.
Formål:
Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt.
Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed, kampenes underholdningsværdi og ånden bag spillet
tilgodeses.
De tilstedeværende aktive parter i en Futsalkamp som er spillerne, trænerne og dommerne – er enige om, at
respekt er nøgleordet. Respekt for hinandens funktioner – og for spillet.
Dommeren skal være proaktiv i forbindelse med afstandsreglen - og indspark reglen (4 sekunder).
Afstandsreglen er en væsentlig faktor i FUTSAL, og dommeren skal have speciel opmærksomhed op denne.
Det er vigtigt, at dommeren sætter sig ind i Futsalloven, dommeren skal være opmærksom på hvor lovens
regler er gældende, det er loven fra 2020 – 2021 som skal anvendes, så alle får en positiv oplevelse, og
under hensyntagen til reglerne ikke fremadrettet mister lysten til at spille Futsal.
Dommeren:
I DBU Sjællands kampe, - hvor der er påsat mere en dommer, er det dommeren som er benævnt dommere,
der er dommeren, og 1. linjedommer er dommer 2. dommer. Ved afgørelser hvor dommerne ikke er enige, er
det dommerens afgørelse som er afgørende.
Dommeren skal inden kampen være bekendt med, hvilke turneringsregler, der gælder for gennemførelse af
den pågældende kamp.
Herunder bl.a.:
•
•
•
•
•

Spilletid.
Spilles der med effektiv tid, time out og akkumulerede frispark
Hvor mange udskiftningsspillere må holdne benytte (7 eller 9)
Er der påsat en, to eller tre dommere
Er det en paragraf 3 kamp (Liga kampe)

I DBU Sjællands kampe/ stævner er der ikke krav til dommernes tøj. Det anbefales dog, at dommere bruger
sort, hvis andet ikke er aftalt, for på denne måde, at fremstå som et team.
Hvis der er flere dommere påsat til en kamp, skal dommeren inden kampen kontakte de øvrige dommere, for
at aftale hvilken dommertrøje der skal anvendes. I DBU-kampe skal dommerne, så vidt det er muligt være
iført det samme tøjmærke.
Opvarmning.
Alle dommere bør gennemføre opvarmning før kampen.
Hvis dommerens opvarmning ikke kan forgå på banen eller dens nærhed, skal den forgå i de nærliggende
lokaler.
Dommertrøjen bæres ikke synligt under opvarmningen.
Aftal inden kampen hvor reservespillerne skal varme op under gennemførelsen af kampen.
Dommeren skal inden kampens begyndelse give instruktion til dommer 2 og dommer 3.
Instruktionen skal indeholde klare retningslinjer og opgaver til de øvrige dommere.
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Fokuspunktet:
I alle kampe under DBU Sjælland er fokuspunktet Målmand, Placering og tælling
•
•
•

Spil til egen målmand.
o Målet
o Frigiv bolden til spil.
Dommerens løb til mållinje.
Ny tælling.

Afstandsreglen (3 og 5 meter).
Alle modspillere skal være mindst 5 meter fra bolden, indtil den er i spil. Ved begyndelsesspark dog 3 meter.
Hvis en spiller har valgt at tage frisparket hurtigt, og en modspiller, som er nær ved bolden, forsætligt ved at
stille sig foran bolden, eller gå frem mod bolden, -forhindrer ham i at udføre frisparket, hjørnespark eller
indspark, skal dommeren advare ham for at forhale en igangsættelse. Hvis spilleren tager sparket hurtigt, og
modspilleren ikke er kommet 5 meter væk, men bevæger sig væk fra åstedet, og modspilleren rører eller
bliver rørt af bolden, fortsætter spillet.
Dommeren skal fra kampens begyndelse påtale overfor modspillerne som ikke overholder afstandsreglen
indtil bolden er i spil, og advare den pågældende, hvis han ikke trækker sig tilbage til den korrekte afstand.
Obstruktion (spærring med kroppen):
At spærre en modspiller vejen vil sige forsætligt at bevæge sig ind i modspillerens bane for at obstruere eller
blokere, få modspilleren til at sænke farten eller fremtvinge et retningsskift.
Alle spillere har ret til at indtage deres position på banen – at være i vejen for en modspiller er ikke det
samme som forsætligt at bevæge sig ind i en modspillers løbebane.
Det er tilladt at dække bolden. En spiller, som anbringer sig mellem modspilleren og bolden af taktiske
grunde begår ingen forseelse, så længe bolden er inden for spilleafstand, og spilleren har front mod bolden.
Er blot én af disse betingelser ikke opfyldt, dømmes indirekte frispark for forseelsen ’at spærre vejen for en
modspiller’ (obstruktion).
Obstruktion indebærer ikke fysisk kontakt mellem spillerne. Hvis der er fysisk kontakt, udgør handlingen en
forseelse, som skal straffes med direkte frispark eller straffespark (akkumulerende).
Fokus på Futsalloven.
Som futsal dommer i DBUS bør man have fokus på den nye futsallov. Der er en del lovændringer eller nyt i
forbindelse med opdatering af Futsalloven. Som dommerne skal have ekstra fokus på den nye tællemåde.
DBUS har uddannet et antal Futsal udviklere, som i løbet af sæsonen vil dukke op i hallerne, og forhåbentlig
medvirke til en mere ensrettet gennemførelse af kampene.
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Lovens §3: Spillernes antal.
Minimum antal spillere
En kamp kan ikke begynde, hvis et hold består af færre end 3 spillere.
En påbegyndt kamp kan heller ikke gennemføres hvis et af holdene bliver færre ind 3 spillere.
Udskiftning:
En udskiftning er foretaget.
Når udskiftningsspilleren træder på linjen i sin egen udskiftningszone. Den spiller der træder ind, skal give
sin overtrækstrøje til den spiller, som træder ud, medmindre denne udskiftningsspiller forlader banen et
andet sted som loven giver tilladelse til. I disse tilfælde skal den indtrædende spiller give overtrækstrøjen til
tredjedommeren.
Bemærkning. Udskiftningsspillerne skal være iført en overtrækstøje om adskiller sig fra begge holds
spilletrøjer.
§4: Spillernes udstyr.
Benskinner
•
•
•

Skal være fuldstændig dækket af strømperne.
Skal være lavet af gummi, plastic eller tilsvarende godkendt materiale.
Skal yde en rimelig grad af beskyttelse.

Bemærkning: Det er ikke tilladt at spille uden benskinner.
Det er dommerens afgørelse, om benskinnerne yder en rimelig grad af beskyttelse. Dommeren skal være
opmærksom på dette forhold, idet det er konstateret, at ikke alle spillere har fokus på dette område.
§6: De assisterende dommere.
3. dommeren
Håndhæver sine pligter stående.
Bemærkning: Nogle af 3. dommerens pligter er blandt andet at skulle kontrollere udskiftningsspillernes
udstyr, inden de træder ind på banen, under dommernes ansvar at sørge for genindtræden af en spiller, der
har forladt banen for at bringe sit udstyr i orden eller være skadet. Holde ro og orden i udskiftningsområdet,
derfor står 3. dommeren altid op.
§7: Spilletid.
Afslutning af halvlege.
Et straffespark eller direkte frispark, startende med det 6. akkumulerende frispark, skal tages eller tages om,
selvom signalet har lydt, man forlænger halvlegen indtil sparket er taget.
Når signalet lyder, er kampen slut og dommeren fløjter af. Hvis bolden går i mål, anerkendes scoringen ikke.
§12: Frispark:
Angreb med skulderen:
Det er en forseelse og udløser et direkte frispark eller et straffespark, hvis et angreb med skulderen
foretages:
•
•
•

På en satset måde
På en hensynsløs måde
Med unødig stor kraft
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Angreb med skulderen i Futsal sidestilles med angreb med skulderen, som vi kender det fra
udendørsfodbold.
Bemærkning: Dommeren skal i sin vurdering om et angreb med skulderen er udført satset, hensynsløs eller
med unødigt stor kraft, vurdere hvor på banen angrebet er udført, hastigheden på angrebet og angrebets
retning. Hvis f.eks. en spiller angriber en modspiller med skulderen ved sidelinjen ud mod tilskuerpladserne,
vil det hurtigt være udført hensynsløst eller med unødig stor kraft. I modsætning vil et angreb med skulderen
mod en spiller ind mod midten af banen kunne vurderes anderledes.
OBS.
En udvist spiller, skal forlade banen og dens nærmeste omgivelser.
Bemærkning. Hvis en udvist spiller, ikke længere er iført en spilletrøje og forholder sig roligt, må han
opholde sig blandt tilskuerne.
En bortvist official (træner/leder) må gerne opholde sig blandt tilskuerne, hvis han forholder sig roligt.
Eventuelle uregelmæssigheder ved kamparrangementet indberettes af dommeren til DBU eller DBU
Sjælland. Bemærkninger til indberetningen kan indhentes fra en eventuel Futsal dommerudvikler.
Såfremt der forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med kampen, skal udvikleren fremsende
indberetning til DBUs eller DBU Sjælland om det passerede.

