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Spelregler för 7-mannafotboll i Korpen Göteborg Fotboll höstserie 2022 
 
Matchernas spelas efter Svenska Fotbollförbundets och International Boards officiella regler, 
d v s de officiella fotbollsreglerna för 11-mannafotboll, med följande undantag och 
förtydligande 
 
1. Spelplanen: 
Matcherna spelas på av korpen Göteborg utsedda planer för 7-mannafotboll 
 
2. Antal spelare: 
Ett lag består av 7 spelare inklusive 1målvakt + fritt antal avbytare 
Ett lag måste bestå av minst 5 spelare för att kunna starta matchen 
Matchen avbryts om något lag har färre än 4 spelare kvar på spelplanen 
 
3. Speltiden 
Matchen spelas i 2 x 20 minuter (7-mann) 
Matchen spelas i 2 x 30 minuter (11-manna) 
Om något lag av någon anledning inte är klart för spel när domaren blåser till spel och 
matchen ska börja startar domaren klockan och speltiden blir således mindre i första 
halvleken 
 
Inga tidstillägg görs då spelschemat och planbokningen ej tillåter detta 
Undantag vid allvarliga skador då spelaren ej bör flyttas i väntan på ev. ambulans 
 
4. Domare: 
Domare utses och döms av domare från Korpen Göteborg 
 
5. Offside: 
Offsideregeln tillämpas ej i 7-mannafotboll 
 
6. Frispark: Avstånd vid frisparkar är 7 meter från bollen 
 
7. Övrigt 
I övrigt ska matchernas spelas efter Svenska Fotbollförbundets och International Boards 
officiella regler, d v s de officiella fotbollsreglerna för 11-mannafotboll med följande 
undantag och förtydligande 
 
 
 
 
 



 
Undantag/Förtydligande 
 
Inkast:  
Vanliga inkast tillämpas, målvakten får ej ta upp bollen med händerna vid inkast från egen 
spelare. 
 
Inspark: 
Inspark från målområdet får spelas direkt i mål 
 
Avspark: 
Domaren lottar där vinnaren får välja sida, förloraren börjar med avspark 
Avspark får skjutas direkt i motståndarnas mål  
 
Tillbakaspel till egen målvakt: 
Tillbakaspel till egen målvakt är inte tillåtet, d.v.s. målvakten får ej ta upp bollen med 
händerna. 
 
Varning: 
Varning medför 5 min utvisning 
 
Lindrig utvisning (två varningar): 
Lindrig utvisning gäller för resten av matchen 
Spelaren får spela nästa match 
 
Målchansutvisning: 
Målchansutvisning tillämpas ej 
 
Grov utvisning: 
Grov utvisning gäller för resten av matchen 
Domaren skriver anmälan till korpen Göteborg som kan tilldöma spelaren ytterligare 
bestraffning 
Spelaren får spela kommande matcher tills besked kommer från korpen Göteborg 
 

 
 
 
 
 



 
ÖVRIG INFORMATION TÄVLINGSSÄSONGEN 2017 

 

1. Spelarnas utrustning: 

• Tröja försedd med nummer  

• Byxa och strumpor. Strumpan skall täcka benskydden. 

• Benskydd = obligatoriskt. 

• Fotbollsskor utan skruvdobbar eller gummiskor. 

• Målvakten skall bära en dräkt som skiljer sig från övriga spelare. 

• OBS!! Ringar i öron och andra ställen som kan åstadkomma skada, skall vara 
borttagna/avtagna eller övertejpade före matchens början. Gäller även 
klockor och halskedjor. OBS!! 

• Om lagen har lika tröjfärg byter det lag som står som bortalag i spel-
programmet. Eventuellt kan västar lånas genom Korpfotbollens försorg. 

• Laguppställning skall lämnas till tjänstgörande domare 

• Vid målvaktsbyte skall domaren göras uppmärksam på detta. 

• inspark från sidlinjen. 

• Målvakten får ej ta upp bollen med händerna vid bakåtspel från egen 
spelare. 

          
  
 

 

 
 

Korpen Göteborgs Motionsidrottsförening 


