Tävlingsbestämmelser 2022 Dalarna

Nyheter Tävlingsbestämmelser år 2022 – Dalarnas FF o SvFF
Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2022
Inledning
Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Representantskapsmöte fastställde den 26
november 2021 de tävlingsregler som gäller för säsongen 2022. Detta innebär bland
annat följande nyheter och förtydliganden inom svensk fotbolls regelverk.
Tävlingsbestämmelser (TB)
2 kap. 10 §
Regeln om att bortamål räknas dubbelt i tävlingar enligt utslagsmetoden med möte
hemma-borta tas bort. Vid lika ställning efter båda matcherna sker därmed
förlängning och ev. straffar, oberoende av antal gjorda mål på bortaplan för
respektive lag.
5 kap. 6 §
Justering av reglerna rörande ackumulation av varningar på så sätt att det ges
möjlighet till ett ”frikort” per tävling för spelare som under tio sammanhängande
matcher, efter första och innan tredje varningen, inte ådrar sig ytterligare varning
eller utvisning. Ändringen syftar till att ackumulationsregeln bättre ska spela mot sitt
ändamål, dvs. att komma åt de spelare som systematiskt ådrar sig varningar, och
minska risken för taktiska varningar som tas i syfte att bli avstängd i viss match.
Därtill justeras reglerna om ackumulation av varningar på så sätt att SDF ges rätt att
besluta om vad som ska gälla i fråga om ackumulering av varningar i
distriktstävlingar.
6 kap. 6 §
Befintliga regler rörande möjlighet att ålägga lag poängavdrag eller utesluta lag ur
visst seriespel baserat på våldsutövning utvidgas till att, utöver våld mot bl.a.
funktionärer och åskådare, även omfatta vissa former av våldsutövning mot andra
spelare.
7 kap. 6 §
Det införs en administrativ avgift om 2 000 kr i ärenden angående prövning av
domares beslut, på motsvarande sätt som bl.a. gäller i ärenden om obehörig spelare.
Avgiften återbetalas om ansökande part får rätt.
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Kap 2 § 9 Sammansättning distriktsserier
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Sista datum för förändringar och seriesammansättning för seniorer
Förändringar i seriesammansättningen skall inte göras om mindre än 20 dagar återstår
till seriestart i aktuell serie. Detta gäller både damer och herrar.
Undantag skall göras för fyllande av vakanser i lägsta divisionen som kan ske fram till 7
dagar före seriestart i aktuell serie.
Undantag för fyllande av vakanser i de lägsta serierna kan göras under förutsättning att
inget lag i beslutas seriesammansättning flyttas till annan serie.
Ett sådant undantag kan bara ske fram till 7 dagar före seriestart i aktuell serie.
Kommentar:
En förändring av vad som gäller kring sista dag för förändringar i
seriesammansättningen. Detta skall ge föreningarna och TK mer tid att vid behov fylla
serierna till rätt antal lag.
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Kap 2 § 21 Anmälan av lag till tävling
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
…Förening kan i lägsta divisionerna för damer och herrar delta med både A- och U-lag
under förutsättning att lagen deltar i olika seriegrupper…
Kommentar:
Denna omskrivning gör att det inte blir beroende av vilka serier som finns det aktuella året.
Kap 2 § 21 Matchändringsavgift
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall laget som initierar
ändringen betala en administrativ avgift på 500 kronor.
….
I de fall matchändring sker utan att Tävlingsstyrelsen beviljat detta kommer en avgift på
1.000:- debiteras det laget som initierar ändringen.
Kommentar:
Under 2021 har detta tillämpats då det är ett enklare förfarande för alla parter och gör det
tydligare.
Kap 2 § 25 Uteslutning eller förenings utträde ur serie
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Om föreningens A-lag utesluts eller utgår i seriespelet underpågående seriespel skall även
föreningens eventuella U-lag uteslutas. Notera att även farmarlag betraktas som U-lag. Se
också TB Kap 2 § 22
Kommentar:
Ett förtydligande att det gäller pågående seriespel
Kap 4 § 3 Spelares behörighet att delta i distriktstävlingsmatch
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Dalarnas Fotbollförbund kan vid behov genomföra ID-kontroll
Kommentar:
För att öka den sportsliga integriteten vill Dalarnas Fotbollförbund ha möjligheten att vid behov
kunna utföra ID-kontroller.
Kap 4 § 6 Spelarförteckning
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
…Matchrapporten skall även innehålla Tröjnummer på spelare i rapporten…
Kommentar:
För att underlätta jobbet för lagen, domare och förbund skall tröjnummer fyllas i
matchrapporten
Kap 5 § 2 Allmänt om utvisning av spelare
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Notera att Farmarklubb jämställs med U-lag samt att bestraffningar i seriespel inte
påverkar deltagande i cupspel/kvalspel eller vice versa såvida inte Dalarnas FF:s
disciplinutskott eller SvFF:s Disciplinnämnd bestämmer annat…
Kommentar:
Cupspel har tidigare tolkats som kvalspel. Detta förtydligar nu styrelsen i bestämmelserna 2022.
Kap 5 § 3-6 Påföljder vid utvisning för A-lagsspelare
För Dalarnas FF:s tävlingar stryks nedan stycke i rubricerande paragrafer:
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren skall stå över och
inte heller de två därpå följande dagarna.
Kommentar:
Skrivelsen har tidigare innehållit en karenstid om två dagar från A-lagsmatch. Denna anser
styrelsen ha spelat ut sin rätt i Dalafotbollen.

