PLAYMOBIL-fodboldspillets grundprincipper





Fodboldbanen består af en
bane med to mål, sidelinjer og
midterlinje, midtercirkel samt
straffesparkfelt og
målsparksfelt, som alle er
godt afmærkede.
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En kamp varer 90
minutter. Der spilles to
halvleg på 45 minutter
hver, og der holdes en
pause på 15 minutter.
Efter pausen skiftes
der banehalvdel.



Til en fodboldkamp står
to hold med 10 spiller
og en målmand hver
over for hinanden.

En dommer og to
linjedommere leder spillet.

 
hvis spilleren først spiller
bolden, ellers er det
ureglementeret spil.

Det er forbudt at fastholde,
skubbe til eller støtte på en
spiller. En spiller må desuden
ikke løfte benet for højt i forhold
til en modspillers hoved, fordi
dette kan medføre kvæstelser.
Glidende tackling er kun tilladt,

Hvis der forekommer
ureglementeret spil uden for
straffesparkfeltet, er der
frispark til modstanderen,
som derved får bolden.


Bolden må kun spilles med foden,
benet, brystet og hovedet.
Den må ikke røres med hænderne eller armene. Kun målmanden
må røre bolden med hænderne
inden for straffesparkfeltet.


Hvis bolden sparkes eller
nikkes udover sidelinjen, dømmes
indkast til modstanderen.
I dette tilfælde må bolden røres
med hænderne og kastes ind
på banen over hovedet.


Hvis der laves frispark imod en spiller i modstanderens
straffesparkfelt dømmer dommeren ”straffespark”. Så må
en spiller fra holdet, som frisparket blev lavet imod, sparke til
bolden elleve meter fra målet. Imens skal alle andre spiller
forlade straffesparkfeltet. Nu er det kun målmanden,
som kan forhindre målet. En spændende duel!


Offside-reglen blev skabt for at forhindre, at en spiller placerer sig alene
foran modstanderens mål og kun venter på en aflevering. Hvis spilleren
modtager en aflevering mens han befinder sig mellem modstanderens sidste
feltspiller og målmanden, dømmer dommeren offside. Spillerne skal altså
altid være opmærksom på, at de ikke står offside, når de angriber målet.

 
Efter 90 minutter fløjter dommeren som regel kampen af. Hvis der
blev spillet uafgjort, er der ved store internationale kampe nogle
gange også forlænget spilletid. Når kampen er fløjtet af, giver
alle spillere hinanden hånden og takker for den faire kamp.

Nu forstår du dig på fodbold og er godt rustet til den næste fodboldkamp.
www.playmobil.com

