
Panna	  Knock	  Out	  –	  regler	  
	  
	  
·∙	  Klasser:	  singel/dubbel.	  
	  
·∙	  Matchtid:	  2*3	  minuter.	  Vid	  oavgjort	  vid	  full	  tid	  spelas	  sudden-‐death.	  	  
	  
·∙	  Utrustning:	  gymnastikskor	  eller	  släta	  skor	  utan	  dobbar,	  i	  övrigt	  utrustning	  som	  ej	  kan	  skada	  
motståndare.	  Vid	  dubbelspel	  skall	  laget	  ha	  samma	  tröjfärg.	  
	  
·∙	  Boll:	  futsalboll.	  	  
	  
·∙	  Plan:	  planen	  skall	  vara	  mellan	  3-‐5	  meter	  bred	  och	  5-‐7	  meter	  lång.	  Planen	  omgärdas	  av	  en	  
sarg	  eller	  stängsel	  i	  valfritt	  format.	  	  
	  
·∙	  Målburar:	  skall	  vara	  ca	  1	  meter	  bred	  och	  ca	  0,5	  meter	  hög.	  Målburarna	  kan	  vara	  infällda	  i	  
sarg	  eller	  fristående	  på	  planen.	  Vid	  fristående	  målburar	  skall	  1	  meter	  bakom	  målet	  lämnas	  
för	  spel	  bakom	  mål.	  
	  
Om	  målburen	  flyttas	  ur	  sitt	  läge	  görs	  paus	  i	  spelet	  (ingen	  domarsignal)	  tills	  målburen	  är	  
placerad	  på	  sin	  plats.	  Spelare	  som	  hade	  bollen	  gör	  avspark	  från	  egen	  planhalva	  när	  
motståndaren	  är	  redo.	  
	  
·∙	  Straffområde:	  i	  straffområdet,	  som	  är	  en	  yta	  framför	  mål	  med	  en	  radie	  på	  ca	  1	  meter,	  får	  
man	  ej	  stå	  stilla	  med	  någon	  del	  av	  foten.	  Det	  är	  dock	  tillåtet	  att	  passera	  igenom.	  
	  
	  
·∙	  Vinnare:	  antingen:	  
	  
o	  Först	  till	  5	  mål.	  
	  
o	  Flest	  mål	  vid	  full	  tid.	  
	  
o	  Tunnel	  på	  motståndaren	  (sk	  Panna	  -‐	  se	  nedan)	  =	  direkt	  vinst	  med	  5-‐0.	  
	  
o	  Om	  motståndaren	  får	  ett	  rött	  kort.	  
	  
Panna	  (tunnel):	  En	  Panna	  är	  en	  boll	  som	  slås	  av	  en	  spelare	  mellan	  motståndarens	  ben	  och	  
uppfyller	  alla	  följande	  kriterier.	  Bollen...	  	  
	  
–	  tas	  emot	  av	  samma	  spelare	  som	  slår	  tunneln,	  på	  andra	  sidan	  av	  motståndaren.	  
	  
–	  Vidrör	  ej	  sarg	  eller	  målbur.	  
	  
–	  vidrör	  ej	  annan	  spelare	  (vid	  dubbel).	  
	  



	  
·∙	  Boll	  utanför	  spelplan:	  om	  boll	  försvinner	  utanför	  planen	  kastas	  bollen	  åter	  in	  i	  spelet	  av	  
domaren	  in	  i	  mitten	  av	  planen.	  	  
	  
	  
·∙	  Mål:	  när	  hela	  bollen	  passerat	  mållinjen.	  Avspark	  sker	  från	  eget	  straffområde	  när	  
målgörande	  lag	  backat	  till	  egen	  planhalva	  och	  när	  domare	  ger	  signal	  för	  avspark.	  Mål	  får	  ej	  
göras	  via	  sargen.	  
	  
	  
·∙	  Frispark	  döms	  vid:	  	  
	  
o	  alla	  slags	  tacklingar,	  även	  vid	  sk	  50/50.	  
	  
o	  liggande	  spel	  (ett	  knä	  eller	  ben	  i	  golvet).	  
	  
o	  hands	  -‐	  boll	  som	  avsiktligt	  tas	  med	  handen	  eller	  boll	  på	  hand	  som	  skyddar	  målet.	  
	  
o	  maskning	  -‐	  boll	  sparkas	  avsiktligt	  bort	  eller	  om	  man	  ej	  försöker	  anfalla.	  
	  
o	  osportsligt	  uppträdande.	  
	  
o	  stillastående	  i	  straffområde.	  
	  
	  
·∙	  Straff:	  	  
	  
Vid	  frispark	  som	  hindrat	  uppenbar	  målchans.	  Läggs	  från	  eget	  straffområde	  med	  öppet	  mål.	  
	  
	  
·∙	  Gult	  kort:	  	  
	  
Finns	  ej.	  Tillsägelse	  om	  att	  nästa	  gång	  är	  det	  rött	  kort.	  Främst	  vid	  hårt	  spel	  vid	  sargen.	  
	  
	  
·∙	  Rött	  kort:	  Vid	  grövre	  förseelser	  eller	  ohörsamhet	  mot	  tillsägelse	  =	  förlorad	  match	  med	  5-‐0.	  
	  
	  
·∙	  Avstånd:	  	  
	  
Alla	  fasta	  situationer	  (frisparkar,	  avsparkar,	  straffar)	  läggs	  från	  eget	  straffområde.	  
Motståndaren	  skall	  vara	  på	  sin	  egen	  planhalva	  (ej	  vid	  straff).	  	  
	  
	  
	  
Planerna	  för	  Street	  Soccer	  i	  området	  är	  oftast	  klart	  större	  än	  de	  här	  måtten.	  	  
Vi	  anpassar	  spelplanen,	  reglerna,	  antal	  spelare	  och	  speltiden,	  så	  att	  det	  passar	  oss.	  


