REGELÄNDRINGAR
2020 / 2021
Sammandrag över de
viktigaste ändringarna

Regel 1 - Spelplan
•

Målets stolpar och ribban kan vara en kombination av följande former

KVADRATISKA RUNDA

REKTANGULÄRA ELLIPTISKA

Regel 2 - Bollen
2. Byte av en trasig boll
Om det blir något fel på bollen:
•
stoppas spelet och
•
återupptas med ett nedsläpp

Förtydligande:
•

Formuleringen ändrad för att motsvara regel 8

Regel 4 – Spelarnas utrustning
2. Annan utrustning
Elektroniska prestations-och positioneringssystem (Electronic performance and tracking systems,EPTS)
Ändrad text:
När bärbar teknik (WT − wearable technology)används som en del av elektroniska prestations-och
positioneringssystem (EPTS) i matcher spelade i en officiell tävling anordnad inom FIFA, konfederationer eller nationella fotbollförbund måste
tävlingsarrangören säkerställa att teknik som fästs på spelarens utrustning inte är farlig och uppfyller följande standarder: IMS (International Match Standard)
eller FIFA Quality.

När matchens arrangör eller tävlingsarrangören levererar EPTS för bruk, måste tävlingsarrangören säkerställa att information och data utsända från ETPS till
det tekniska området under matcher som spelas i en officiell tävling är tillförlitliga och noggranna.
En professionell standard utvecklades av FIFA och godkändes av IFAB för att stödja tävlingsarrangörer med processen för godkännande av tillförlitliga
och noggranna elektroniska prestations-och positioneringssystem. Följande märke anger att en EPTS (bärbar eller optisk)har blivit officiellt testat och möter
kraven för tillförlitlighet och noggrannhet vad gäller positionsdata för fotboll:

Regel 10 - Fastställande av matchens resultat
3. Straffsparkstävling
Straffsparkstävling genomförs efter att matchen slutat och om inte annat anges gäller de tillämpliga Spelreglerna.
En spelare som under matchen avlägsnats från planen får inte delta; varningar som tilldelats under matchen förflyttas inte till straffsparkstävlingen.

Se även ändringarna i regel 14 som behandlar straffsparkar
Förtydligande:
Varningar som under matchen (innefattar även övertiden) tilldelats , förflyttas inte, eftersom straffsparkar som sparkas frånstraffsparkspunkten för att fastställa
matchens slutresultat inte är en del av matchen. En spelare som varnas både under matchen och straffsparkarna blir inte utvisad från spelplanen (inte under
straffsparkarna eller för disciplinära orsaker)

Regel 11 - Offside
3. Bestraffningsbar offside
En spelare i offsideposition som tar emot bollen från en motspelare som avsiktligt spelar bollen , även avsiktlig hands
räknas, anses inte ha vunnit en fördel av sin offsideposition, undantaget från en avsiktlig räddning av en motspelare.

Förtydligande:
Förtydligande av, försvararen spelar avsiktligt bollen med handen, är när ”försvararen avsiktligt spelar bollen” i en
offside position. Eftersom att om spelaren avsiktligt spelar bollen på ett ”lagligt” sätt (t.ex. Spark eller att nicka bollen)
och detta leder till att spelaren som var i offside inte längre är i offside, att spela bollen på ett ”otillåtet” sätt borde ha
samma slutresultat.

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
1. Direkt frispark
Hands
För att definiera hands, armen går ända upp till armhålan

Förtydligande:
För hands, armen börjar från botten av armhålan, som modellbilden under visar.

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
1. Direktfrispark
Hands
•
avsiktligt vidrör bollen med sin hand/arm, inklusive förflyttar handen/armen mot bollen
•
gör mål i motståndarlagets mål direkt med sin hand/arm, även om det sker oavsiktligt, inklusive om det görs av målvakten
• Om bollen vidrör spelarens eller medspelarens hand/arm, fastän detta är i misstag och omedelbart därefter:
o gör mål i motståndarlagets mål
o skapar en målchans
• vidrör bollen med sin hand/arm när:
o ™
handen/armen har gjort spelarens kropp onaturligt större
o handen/armen är ovanför/utsträckt från spelarens axel (om inte spelaren
o avsiktligt spelar bollen som därefter vidrör spelarens hand/arm)
Ovanstående är regelbrott även om bollen vidrör en spelares hand/arm direkt från en annan spelares huvud eller kropp (inklusive fot) när
spelaren är nära.

Med undantag för ovanstående regelbrott är det normalt inte ett regelbrott om bollen vidrör en spelares hand/arm:
•
•
•
•

direkt från spelarens eget huvud eller egen kropp (inklusive fot)
direkt från en annan spelares huvud eller kropp (inklusive fot) när spelaren är nära
om handen/armen är nära kroppen och inte gör kroppen onaturligt större
när en spelare faller och handen/armen är mellan kroppen och marken för att stödja kroppen, men inte när handen/armen är horisontellt
eller vertikalt utsträckt från kroppen

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
1. Direktfrispark
Hands

Den gamla regeltexten:
Utanför straffområdet har målvakten samma begränsningar vad gäller att beröra bollen med handen som de andra spelarna. Om
målvakten berör bollen med handen/armen inom eget straffområde när detta inte är tillåtet döms en indirekt frispark, men det innebär inte
någon disciplinär bestraffning.
Och specificeringen som kommit till den:
Trots detta, om regelbrottet är, att spelaren vidrör bollen (med armen/eller utan), igen innan den vidrört en annan spelare, när spelet skall
fortsätta, måste målvakten bestraffas, om regelbrottet förhindrar ett lovande anfall, berövar motståndaren på ett mål eller en solklar
målchans.
Förtydligande:
Om målvakten i samband med att spelet skall fortsätta, avsiktligt spelar bollen en andra gång (innan någon annan spelare spelat bollen)
och förhindrar ett lovande anfall, berövar motståndaren på ett mål eller en solklar målchans, måste målvakten utvisas från planen. Detta
gäller fastän den andra beröringen skulle ske med handen/ armen, eftersom regelbrotten inte är ”hands” utan att för en andragång
spela bollen på ett otillåtet sätt.

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
3. Personliga bestraffningar
Spelare, ersättare och ersatta spelare

När domaren har beslutat att varna eller visa ut en spelare, ska spelet inte återupptas förrän bestraffningen har verkställts, såvida inte
det icke-felande laget lägger en snabb frispark, har en klar målchans och domaren inte påbörjat proceduren för den disciplinära
bestraffningen. Bestraffningen utdelas vid nästa spelavbrott; om regelbrottet var förhindrande av uppenbar målchans från
motståndaren varnas spelaren; om regelbrottet störde (ett lovande anfall) eller hindrade ett lovande anfall, varnas spelaren inte.
Fördel
Om domaren ger fördel för ett regelbrott där en varning/utvisning skulle ha utdelats om spelet blivit stoppat, ska denna
varning/utvisning utdelas när bollen är ur spel nästa gång. Likväl, om regelbrottet var förhindrande av uppenbar målchans från
motståndaren, varnas spelaren för olämpligt uppträdande; om regelbrottet störde (ett lovande anfall) eller hindrade ett lovande anfall,
varnas spelaren inte.
Förtydligande:

Om domaren ger fördel efter ett DOGSO − regelbrott, förändras en utvisning till en varning, så logiskt sett, om domaren ger fördel
efter ett regelbrott som störde eller hindrade ett lovande anfall, borde ingen varning utdelas.

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
3. Personliga bestraffningar
Varningsberättigaderegelbrott
Spelare , som inte respekterar det krävda avståndet på 4m vid ett nedsläpp varnas

Förändradtext:
En spelare som gör sigskyldigtill följande regelbrottvarnas:
• underlåtenhet att inta korrekt avstånd när spelet återupptas med nedsläpp,hörnspark,
frispark eller inkast

Förtydligande:

Inkludering av nedsläpp i regelbrott som leder till varning vid underlåtenhet att inta
korrekt avstånd när spelet återupptas.

Regel 12 – Otillåtet spel och olämpligt uppträdande
3. Personliga bestraffningar
Varning för olämpligt uppträdande
Förändrad text:
Det finns olika tillfällen där en spelare ska varnas för olämpligt uppträdande omfattande om en spelare:
• gör sig skyldig till ett annat regelbrottsom stör (ett lovande anfall) eller hindrar ett lovande anfall utom när domaren dömer straffspark för ett
regelbrott som var ett försök att spela bollen.
Förtydligande:

Ett lovande anfall kan hindras eller störas genom att göra ett regelbrott, som inte är att fälla någon på ett otillåtet sätt (t.ex. spelaren vidrör
bollen igen innan den vidrört en annan spelare, när spelet skall fortsätta), formuleringen inkluderar nu alla andra regelbrott förutom hands,
som föregående listpunkt behandlar.

Regel 14 – Straffspark
2. Regelbrottoch bestraffningar
Målvaktenbrytermotspelreglerna:
•
•

•

om bollen går i mål dömsmål
om bollen inte går i mål, eller träffar ribban eller stolpen (-arna) tas straffsparken om; ifall målvaktens regelbrott tydligt påverkat
straffsparksläggaren
om målvakten förhindrar bollen från att gå i mål, tas straffsparken om

Om målvaktens regelbrott leder till att straffsparken tas om, får målvakten en muntlig varning för sitt första regelbrott och
varnas (gult kort) för alla efterföljande regelbrott.

•

Målvaktens medspelare bryter mot spelreglerna:
•
•

om bollen går i mål, målet godkänns
om bollen inte går i mål, läggs straffsparken om

Regel 14 – Straffspark
Resultat av straffsparken
Regelbrott

Mål

Ej mål

Inträde av anfallsspelare

Straffsparken tas om

Indirekt frispark

Inträde av försvarsspelare

Mål

Straffsparken tas om

Inträde av anfallsspelare och
försvarsspelare

Straffsparken tas om

Straffsparken tas om

Regelbrott av målvakten

Mål

Ingen räddning: straffsparken tas inte om
(om inte straffsparksläggaren blivit
påverkad)
Räddning: straffsparken tas om och en
muntlig varning till målvakten; varning vid
efterföljande regelbrott

Målvakt och straffsparksläggare
samtidigt

Indirekt frispark, varning på
straffsparksläggare

Indirekt frispark, varning på
straffsparksläggare

Bollen spelas bakåt

Indirekt frispark

Indirekt frispark

Otillåten fintning

Indirekt frispark, varning på
straffsparksläggare

Indirekt frispark, varning på
straffsparksläggare

Fel straffsparksläggare

Indirekt frispark, varning på fel
straffsparksläggare

Indirekt frispark, varning på fel
straffsparksläggare

Regeländringar 2020 − 2021
Specificeringar till ordlistan:
Ny text:
Fasthållning

Fasthållning sker endast, då spelarens kontakt med motståndaren eller motståndarens utrustning
förhindrar motståndarens rörelse.
Position närspeletskall fortsätta

Spelarens position när spelet skall fortsätta bestäms utifrån spelarens fötters position eller utifrån
positionen delen av spelaren som vidrör spelplanen har, förutom vid offside som finns beskrivet i
regel 11.

Regeländringar 2020 − 2021
Förändringar i verksamhetsdirektiven för domare

Straffspark
Förändrad text:

Om målvakten uppenbart rör sig från mållinjen före bollen har sparkats och förhindrar ett mål, måste assisterande
domaren signalera att ett regelbrott har skett, på sättet som domaren på matchpalavern innan matchen instruerat.

Regeländringar 2020 − 2021
Förändringar i verksamhetsdirektiven för domare
5. Skador
Tilläggs kapitel och text
Spelarens säkerhet är en otroligt viktig faktor och domaren bör underlätta det medicinska teamets jobb, särskilt vid
uppskattningen av allvarliga fall och/eller huvudskador. Till detta hör att respektera och stöda de överenskomna
bestämmelserna för uppskattnings-/vård-instruktionerna.

6. Vård/uppskattning efter varning/utvisning
Förändrad nummer och text för underrubrik
Som allmän instruktion (…) redo att fortsätta spelet, förutom vid allvarlig skada och/eller vid situationer som kräver vård av
huvudskada.

Tack för visat intresse för fotbollens spelreglers regeländringar!
Ladda ner på din smarttelefon regelapplikationen från Play-butiken eller App-store

Bollförbundets domarfunktion önskar alla en framgångsrik fotbollssäsong 2021

