Begrepp
Tillägg eller avvikelser från bestämmelserna gällande Smålands FF är i röd text.

Tävlingsbestämmelser år 2021
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda
tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av
SvFF:s Representantskap träder i kraft den 27 november 2020, om inte annat
uttryckligen anges.
Tillägg eller avvikelser från bestämmelserna för lag som administreras av
Smålandsfotbollen (div. 4 Herr och lägre samt div. 3 Dam och lägre) är i röd
text efter varje tillämplig paragraf.
Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling.
Arenakrav: Av SvFF fastställda krav på arenans prestanda avseende
anläggningskriterier och säkerhetskrav.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och
som vid ett obegränsat antal tillfällen kan bytas mot annan spelare på
spelplanen.
Avstängd spelare: Spelare som till följd av utvisning, uppnått antal varningar
(ackumulerade varningar) och/eller annat beslut om bestraffning inte har rätt att
medverka i tävling under viss tid.
Barn- och ungdomsspelare: Spelare är barn- och ungdomsspelare fr.o.m. det
kalenderår spelaren fyller 6 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att
representera förening i enlighet med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från
matchstart har deltagit när match inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts
in. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte.
Distriktsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade
tävlingar.
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Divisionsspel: Match- eller tävlingsformat inom barn- och ungdomsfotboll där
respektive kategori, i stället för åldersklass, baseras på fri ålder och
utvecklingsnivå.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda
tillfälle kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football
Association.
Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i
spelet. Byte av spelare får ske vid obegränsat antal tillfällen och under spelets
gång i enlighet med spelreglerna.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas
innehållande uppgifter om SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Funktionär: Domare eller annan representant för SvFF, SDF eller förening som
enligt tillämpliga tävlingsregler har en bestämd roll i samband med ett
matcharrangemang.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i
SvFF.
Förbundsbestraffning: Bestraffning i form av tillrättavisning, böter eller
avstängning som beslutas med stöd av 14 kap. RF:s stadgar.
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, OBOS
Damallsvenskan – div. 1, damer, samt Pojkar 16, SM Flickor 17, SM Pojkar 17,
och SM Pojkar 19).
Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse.
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
Hemmafostrad spelare: Spelare som varit registrerad för svensk förening under
minst tre år från och med det kalenderår spelaren fyllde 12 år t.o.m. det
kalenderår spelaren fyllde 21 år.
Huvudansvarig tränare: person som har det sportsliga huvudansvaret för
representationslagets fotbollsverksamhet vilket innebär att leda och samordna
övrig tränar- och medicinsk personals arbete, ansvara för säsongsplanering,
matchcoachning och laguttagningar.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit
rätten att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet.
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Junior: Spelare är junior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år t.o.m. det
kalenderår spelaren fyller 19 år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan av SvFF och annat nationsförbunds utsedda lag.
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är
upptagen på domarrapporten som tillhörande deltagande förening.
Matchdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att
övervaka matcharrangemang.
Matchfixing: Överträdelser av Idrottens reglemente om otillåten vadhållning
samt manipulation av idrottslig verksamhet.
Matchobservatör: Av SDF utsedd funktionär med uppgift att övervaka
matcharrangemang.
Mixade lag: Lag där såväl flick- som pojkspelare deltar.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar eller damer.
Representationsserie: Serie där representationslag och, om SDF så beslutat,
andralag deltar.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år.
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå.
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.
Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten
medlemsförening.
Spelregler: Spelregler för fotboll i enlighet med FIFA:s Laws of the Game.
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller
på annat sätt tydligt stödjer viss förening.
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.
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Säkerhetsdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift
att övervaka säkerhetsfrågor i samband med matcharrangemang.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SvFF:s tävlingsregler till
följd av parts avsteg från sådana tävlingsregler, vilket utdöms av behörigt organ
inom SvFF eller SDF.
Tävlingsbestraffningsärende: Ärende där fråga om tävlingsbestraffning prövas.
TK: Tävlingskommitté.
Tävlingsjury: Beslutsorgan som getts mandat att inom en viss tävling besluta i
tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt
övriga reglementen, spelregler, föreskrifter och anvisningar hänförliga till
tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna.
Tävlingsstyrelse: Organ inom SvFF eller SDF som administrerar och tar beslut
angående tävlings genomförande.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område, annat än
tävlingsbestraffning, som tas upp till behandling i enlighet med SvFF:s
tävlingsregler.
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de
Football.
Underårig: Person som inte fyllt 18 år.
Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att
behörig förening uteslutits eller utgått ur tävlingen.
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan
giltigt skäl, inte infinner sig till matchen.
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1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Regler för organiserad fotboll
Alla fotbolls-, futsal- och beach soccermatcher, med undantag för vad
som föreskrivs i fjärde stycket nedan, spelas enligt SvFF:s tävlingsregler
och FIFA:s spelregler, om inte annat godkänts av Förbundsstyrelsen.
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller
SDF, kan särskilda tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av
Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDF-styrelse.
I tillämpliga delar ska dessa tävlingsbestämmelser även gälla för
träningsmatch.
Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt
fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och tävlingsbestämmelser för
barn- och ungdomsfotboll utfärdade av Representantskapet.

2§

Tillämpning på IdrottsAB
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på
IdrottsAB såvida inte annat anges.

3§

Innehåll i SvFF:s tävlingsregler
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att
ha vetskap om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

4§

Påföljd vid underlåtenhet
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av
vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst
25 000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Straffavgift får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte
föreskrivs.
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller
ersättning eller att insända föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd
uppgift eller utlåtande kan medföra en straffavgift om högst 25 000 kr.
I allvarliga fall av underlåtenhet enligt ovan får förening åläggas
förbundsbestraffning.
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Vid fråga om betalningsskyldighet enligt ovan, får förening åläggas
förbud mot att registrera nya spelare enligt SvFF:s
Representationsbestämmelser till dess att betalning skett.
Förening och enskild får inte för samma förseelse åläggas både
straffavgift och böter enligt 14 kap. RF:s stadgar.
SvFF och SDF har rätt att besluta att föreningar, som vid upprepade
tillfällen brutit mot SvFF:s tävlingsregler, ska delta i utbildningar om
föreningskunskap och tävlingsfrågor. Vid utbildningstillfällena är de av
SvFF eller SDF kallade föreningsrepresentanterna skyldiga att delta.
5§

Deltagande i landskamper m.m.
Spelare som kallats att delta i landslagsaktiviteter, såsom men inte
begränsat till landskamp och förberedelse till sådan match, eller
distriktsmatch eller förberedelser till sådan match, får inte utan giltig
anledning undandra sig deltagande.
Representation i distrikts-/landslagsmatch.
Styrelsen äger rätt att belägga uttagen spelare med spelförbud dagen före
aktuell matchdag med distriktslag.
Såväl hemma- som bortalag äger rätt att begära ändring av matchdag, om
fler än en spelare i aktuell åldersgrupp uttagits i något av
distrikts/landslagens arrangemang. Sådan framställan ska vara SmFF:s
kansli tillhanda senast 7 dagar efter att kallelse publicerats på SmFF:s
hemsida.
För att få A-lagsmatch, eller match i annan åldersgrupp än aktuella
spelarnas, ändrad måste föreningen påvisa att spelaren är ordinarie i
laget.
I enlighet med FIFA:s bestämmelser och vid de datum som anges i den
av FIFA fastställda internationella matchkalendern ska spelaren och
föreningen tillse att spelaren på kallelse av SvFF deltar i
landslagsaktiviteter.
Spelarens förening ansvarar, såvida inte annat föreskrivs, för att spelare,
såväl svensk som utländsk, är försäkrad vid landslagsaktiviteter.
Endast spelare som är medlem i en förening eller annan organisation
ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund är behörig
att delta i landslaget.
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Endast svensk medborgare får representera SvFF i landskamp. Spelare
som representerat SvFF i landskamp får inte representera annat
nationsförbund annat än enligt de särskilda undantagsregler som FIFA
fastställt.
6§

Förenings deltagande i internationella klubbtävlingar
Förening som genom sin placering i Allsvenskan eller resultat i Svenska
Cupen, herrar, kvalificerat sig till någon av UEFA:s klubbtävlingar och
som innehar godkänd licens, får inte avstå sin plats. Förening får delta i
UEFA-klubbtävling endast efter att ha erhållit av Licensnämnden
beviljad licens i enlighet med de villkor som gäller för UEFA:s
klubblicens.
Förening i OBOS Damallsvenskan som genom sin placering i serien är
kvalificerad för UEFA:s klubbtävling, får inte avstå sin plats.
Om förening bryter mot ovan genom att avstå sin plats får
Förbundsstyrelsen besluta att stänga av föreningen från deltagande i
samtliga UEFA:s tävlingar under en tid av högst tre år.

7§

Registrering av förenings- respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i
tävling samtyckt till att vederbörande förenings- respektive
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att
arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett framställningsform
offentliggör uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares
och andra medlemmars godkännande i angivet hänseende.

8§

Tävlingsstyrelsens rätt
Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte
beaktats i dessa tävlingsbestämmelser.

9§

Förenings medlemskap
Förening vars medlemskap i SvFF upphört, utesluts ur tävling.
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2 kap. – Tävlingens genomförande
1§

Förbundsserier
Förbundsserierna Allsvenskan, Superettan, Ettan samt div. 2 och 3 herrar
samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, kval till dessa tävlingar,
undantaget div. 1, damer, anordnas och administreras av SvFF. Inom
ramen för detta fastställer SvFF seriesammansättning och spelordning av
förbundsserierna.

2§

Distriktsserier m.m.

2.1

Allmänt
SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av
distriktsserierna. Inom ramen för detta fastställer SDF
seriesammansättning och spelordning för distriktsserierna, med
iakttagande av vad som föreskrivs om barn- och ungdomsfotboll i 1 kap.
1 § ovan.
Fastställande av distriktsserierna i Smålandsfotbollen
Representantskapsmötet fastställer div. 4-6 herr samt div. 3-4 dam efter
förslag från Tävlingskommittén.
Förening har möjlighet att lämna alternativt förslag på hela serieförslaget
till representantskapet enligt fastställd tidsram.
Efter representantskapets fastställande har Tävlingskommittén
delegation att
besluta om förändringar i serieindelningarna.
Tävlingskommittén fastställer övriga senior- och juniorserier samt
ungdomsserier. Förening som efter fastställd seriesammansättning
avanmäler sig från tävling ska betala serieavgiften.

2.2

Barn- och ungdomsfotboll
Slutsegrare får inte koras i av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m.
12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa
matchresultat. Förening som deltar i tävlingen får inte på föreningens
webbsida, eller på annat sätt, publicera matchresultat eller tabeller.
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina
distriktstävlingar för barn- och ungdomar. Beviljad dispens överförs
automatiskt till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och
internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör
tillåter dispenser för överåriga.
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Underårig spelare som till följd av beslut om åldersbestämning
(meddelat av Migrationsverket under innevarande säsong) blir obehörig,
har rätt att delta i lagets resterande matcher under innevarande säsong,
såvida SDF inte beslutar annat. Beviljad dispens överförs automatiskt till
andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar).
2.3

Distriktsövergripande tävlingsverksamhet
Om två eller flera SDF organiserar distriktsövergripande
tävlingsverksamhet och inte kan komma överens om
seriesammansättning eller gemensamma tävlingsregler, får berört SDF
hänskjuta frågan till SvFF:s TK som har rätt att fastställa vilken
seriesammansättning eller vilka regler som ska gälla i berörd
distriktstävling.
Beträffande förenings rätt att delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet, se
3 kap. 1 § tredje stycket TB.

2.4

Tävlingsjury
SDF som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna att en
tävlingsjury ska pröva tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden inom
ramen för tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att ålägga
tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen.
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess
sammansättning samt förutsättningarna för anmälan av ärende till och
möjlighet att överklaga tävlingsjuryns beslut.

3§

IdrottsAB
Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan
upplåtelse krävs Förbundsstyrelsens godkännande enligt SvFF:s stadgar.
Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling
till IdrottsAB ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast den 31
december.
IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om
upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör.
Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit
spelrätten till IdrottsAB.
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Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett
övervägande inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma
tävling eller på samma serienivå i SvFF:s tävlingar.
Förenings ansökan om att kommande säsong återföra sin plats i tävling
från IdrottsAB till föreningen ska, för att vara giltig, ha inkommit till
SvFF senast den 15 mars. Sådan ansökan prövas av SvFF:s TK.
4§

Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match
får segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match
får vartdera laget 1 poäng.

5§

Placering i tävling
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna
poäng. Vid lika poängställning avgörs placering genom målskillnad,
d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är
målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har
lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där
vid lika målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen
ändå inte avgöras, spelas en skiljematch på neutral spelplan, dock endast
då fråga är om serieseger, upp- eller nedflyttning eller priser.
I tävling enligt seriemetoden med deltagande av högst sex lag kan
tävlingsstyrelsen besluta att lagens inbördes resultat ska vara avgörande
som första alternativ vid lika poängställning.
Om match i tävling enligt utslagsmetoden vid den ordinarie speltidens
slut är oavgjord gäller de föreskrifter som utfärdats av tävlingsstyrelsen
och som godkänts av beslutande organ. Har sådana föreskrifter inte
utfärdats ska speltiden, efter en paus om fem minuter, utsträckas med en
förlängning om 2 x 15 minuter i senior- och juniormatch, och 2 x 10
minuter i ungdomsmatch. I förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte
mellan lagen ske med omedelbar verkan. Har matchen ändå inte
avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

6§

Mästerskapstävlingar m.m.
Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan gäller som tävling om svenskt
mästerskap (SM). Segrande lag i Allsvenskan respektive OBOS
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Damallsvenskan utses till Svenska Mästare. Segrande lag i SM Beach
Soccer, herrar och damer, utses till Svenska Mästare.

7§

SvFF ska årligen arrangera Svenska Cupen, herr och dam, SM Flickor 17,
SM Pojkar 17 samt SM Pojkar 19.
Priser i tävlingar

7.1

Allmänt
Respektive lag erhåller en plakett till föreningen och 22 medaljer till
spelare och ledare enligt förevarande bestämmelse. Utöver dessa har
förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad tävling - ansöka
om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Ytterligare medaljer
erhålls i förekommande fall mot betalning. Spelare är berättigad till
medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling. Har
spelare deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren
endast erhålla medalj för spel i den förening där spelaren är registrerad
då tävlingen avslutas.
Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis
presentkort, får inte förekomma i tävlingar för underåriga spelare.

7.2

Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan
I Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan erhåller lag 1 guldplakett och
guldmedaljer. Lag 2 silverplakett och stora silvermedaljer, Lag 3 silverplakett och
små silvermedaljer samt fjärde lag bronsplakett och bronsmedaljer.
Segrande förening i Allsvenskan erhåller dessutom inteckning i och
miniatyr av Lennart Johanssons pokal samt RF:s mästerskapstecken.
Berättigade spelare i segrande förening erhåller RF:s mästerskapstecken.
Segrande förening i OBOS Damallsvenskan erhåller dessutom inteckning
i och miniatyr av Kronprinsessan Victorias pokal samt RF:s
mästerskapstecken. Berättigade spelare i segrande förening erhåller RF:s
mästerskapstecken.

7.3

Övriga förbundsserier
I övriga förbundsserier erhåller Lag 1 silverplakett och stora
silvermedaljer.
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7.4

Distriktsserier
Följande priser föreligger i Smålands FF:s seriespel:
HERRAR
Föreningen Spelarna
Division 4
Segrande lag
diplom
guldmedalj
Andra lag
silvermedalj
Tredje lag
bronsmedalj
Division 5
Segrande lag
diplom
gudmedalj
Andra lag
silvermedalj
Division 6
Segrande lag
Utvecklingsserie A
Segrande lag
Utvecklingsserie B
Segrande lag
Juniorer P18
Segrande lag
DAMER
Division 2
Segrande lag
Andra lag
Tredje lag
Division 3
Segrande lag
Andra lag
Division 4
Segrande lag

diplom

guldmedalj

diplom

guldmedalj

diplom

guldmedalj

diplom

guldmedalj

diplom

guldmedalj
silvermedalj
bronsmedalj

diplom

guldmedalj
silvermedalj

diplom

guldmedalj

UNGDOM
F o P 13–16 år
Segrande lag
diplom
små guldmedaljer med band
Segrande lag i serie 11 mot 11 får 20 medaljer. Segrande lag i serie 9 mot 9 får 16
medaljer.
Önskas fler, kan dessa beställas och levereras mot självkostnadspris.
BARNFOTBOLL
F o P 10–12 år

Fil med diplom finns att hämta utan kostnad för egen utskrift.

Följande priser föreligger i Smålands FF:s DM-spel:
HERR/DAM
Föreningen
Spelarna
Segrande finallag pokal och diplom
20 guldmedaljer
Förlorande finallag
20 silvermedaljer
JDM P18
Segrande finallag pokal och diplom
Förlorande finallag

20 guldmedaljer
20 silvermedaljer

UNGDOM P o F 15/16
Segrande finallag pokal och diplom
Förlorande finallag

20 guldmedaljer
20 silvermedaljer
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Önskas fler, kan dessa beställas och levereras mot självkostnadspris.

7.5

Fråntagande av priser m.m.
Förening som nedflyttats i seriesystemet till följd av att föreningen, inom
ramen för den idrottsliga verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska
oegentligheter, matchfixing, eller andra oegentligheter som allvarligt
skadat idrottens anseende ska fråntas sin placering i tävlingen och i
förekommande fall de priser som tilldelats föreningen och spelarna.
Förbundsstyrelsen får därutöver fastställa övriga tävlingsadministrativa
konsekvenser till följd av att föreningen fråntagits sin placering i
tävlingen, inklusive men inte begränsat till eventuell rätt att delta i
internationella klubbtävlingar.

8§

Sammansättning förbundsserierna
Allsvenskan består av 16 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är svensk
mästare. Lag 14 spelar kval till Allsvenskan. Lag 15-16 flyttas ned till
Superettan.
Superettan består av 16 lag i en seriegrupp. Lag 1-2 flyttas upp till
Allsvenskan. Lag 3 spelar kval till Allsvenskan. Lag 13-14 spelar kval till
Superettan. Lag 15-16 flyttas ned till div. 1.
Ettan består av 16 lag i två seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till Superettan.
Lag 2 spelar kval till Superettan. Lag 13 spelar kval till Ettan. Lag 14-16
flyttas ned till div. 2, herrar.
Div. 2, herrar, består av 15 lag i sex seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till
Ettan. Lag 2 spelar kval till Ettan. Lag 12 spelar kval till div. 2, herrar.
Lag 13-15 flyttas ned till div. 3.
Div. 3, herrar, består av 12 lag i sex seriegrupper samt 11 lag i sex
seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till div. 2, herrar. Lag 2 spelar kval till
div. 2, herrar. Lag 9 (respektive Lag 8 seriegrupperna med 11 lag) spelar
kval till div. 3, herrar. Lag 10-12 (respektive Lag 9-11 i seriegrupperna
med 11 lag) flyttas ned till div. 4, herrar.
Om det föreligger synnerliga skäl, t.ex. till följd av att den föreslagna
sammansättningen av en seriegrupp i div. 3, herrar, skulle medföra
extraordinärt långa reseavstånd för de deltagande lagen, får
seriegruppen delas upp i två sexlagsgrupper. De deltagande lagen möter
då varandra vid fyra tillfällen. En sådan uppdelning av en seriegrupp
13
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förutsätter att minst två tredjedelar av de tolv lagen ställer sig bakom att
seriegruppen delas upp.
I händelse av att en seriegrupp delas upp enligt ovan fastställer SvFF:s
TK tävlingsformat för att avgöra vilket lag som flyttas upp till div. 2,
herrar, vilket lag som spelar kval till div. 2, herrar, vilket lag som spelar
kval till div. 3, herrar, samt vilka lag som flyttas ned till div. 4. SvFF:s TK
fastställer även övriga tävlingsmässiga konsekvenser.
Från div. 4, herrar, flyttas 36 lag upp till div. 3, herrar. 36 lag från div. 4
spelar kval till div. 3, herrar.
OBOS Damallsvenskan består av 12 lag i en seriegrupp. Seriesegrare är
svensk mästare. Lag 12 flyttas ned till Elitettan.
Elitettan består av 14 lag i en seriegrupp. Lag 1-3 flyttas upp till OBOS
Damallsvenskan. Lag 13-14 flyttas ned till div. 1, damer.
Div. 1, damer, består av 12 lag i sex seriegrupper. Lag 1 spelar kval till
Elitettan. Lag 10-12 flyttas ned till div. 2, damer.
Från div. 2, damer, flyttas 20 lag upp till div. 1, damer, med fördelningen
4 uppgångar för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen,
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gestrikland, 7 uppgångar
för Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland, Västmanland,
Örebro Län, Dalarna och Gotland samt 9 uppgångar för Skåne, Småland,
Västergötland, Blekinge, Halland, Göteborg, Dalsland, Bohuslän och
Östergötland.
9§

Sammansättning distriktsserierna
Upp- och nedflyttning av herrlag i Smålandsfotbollen
Seriesegrare uppflyttas, om inget annat föreskrivits, till närmast högre
serie. Från varje serie nedflyttas, om inget annat föreskrivits, erforderligt
antal lag, för att bereda plats för kvalificerade lag från lägre division.
Div. 4 herrar består av 12 lag i fyra seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till
div. 3 herrar. Lag 2 spelar kval till div. 3 herrar. Lag 10 spelar kval till
div. 4 herrar.
Lag 11-12 flyttas ned till div.5 herrar.
Div. 5 herrar består av 12 lag i sex seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till div.
4 herrar. Lag 2 och lag 3 spelar kval till div. 4 herrar. Lag 10 spelar kval
till div. 5 herrar. Lag 11-12 flyttas ned till div. 6 herrar.
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Div. 6 herrar består av seriegrupper om lämpligt antal lag (beroende på
totalt antal anmälda lag). Lag 1 flyttas upp till div. 5 herrar. Lag 2 samt
erforderligt antal lag 3 spelar kval till div. 5 herrar.
Upp- och nedflyttning av damlag i Småland/Blekingefotbollen
Div. 2 damer består av 12 lag i åtta seriegrupper i Götaland. Lag 1 flyttas
upp till div.1 damer. Är lag 1 ett kombinerat lag, flyttas istället lag 2 upp.
2021 flyttas även bästa tvåa från de 8 seriegrupperna upp på grund av
utökat antal lag i OBOS Damallsvenskan.
Lag 11-12 flyttas ned till div. 3 damer.
Div. 3 damer består av 10 lag i fyra seriegrupper. Lag 1 flyttas upp till
div. 2 damer. Är lag 1 ett B-lag flyttas istället lag 2 upp. Är både lag 1 och
lag 2 B-lag övergår platsen till ”bästa tvåa” i hela serienivån osv.
Lag 2 spelar kval till div. 2 damer, är lag 2 ett B-lag spelar lag 3 kval.
Är både lag 2 och lag 3 B-lag övergår platsen till ”bästa behöriga lag” i
hela
serienivån osv. Lag 9-10 flyttas ned till div. 4 damer.
Om det blir övertalighet av lag i div. 3 damer på grund av för många
nedflyttade Småland/Blekingelag från div. 2 damer regleras detta
genom tvångsnedflyttning av sämsta laget(en) på plats 8 i div. 3 damer.
Div. 4 damer består av seriegrupper om lämpligt antal lag (beroende på
totalt antal anmälda lag). Lag 1 och erforderligt antal lag 2 flyttas upp till
div. 3 damer.
Rak seriepyramid i damfotbollen
Genom den raka seriepyramiden i den småländska damfotbollen gäller
upp- och nedflyttning för alla lag, även B- och C-lag mellan div. 3 damer
och div. 4 damer. (Undantag - se särskilda bestämmelser, avseende 9-m
lag i 11 mot 11-serier).

10 §

Kval till förbundsserierna

10.1

Allmänt
Kvalspelens gruppindelningar och spelordningar fastställs av SvFF:s TK.
Kval till Allsvenskan
Lag 14 i Allsvenskan spelar kval mot lag 3 i Superettan.
Kval till Superettan
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Lag 13 och 14 i Superettan spelar kval parvis mot lag 2 i Ettan om två
platser i Superettan.
Kval till Elitettan
Lag 1 spelar kval i två geografiskt fastställda trelagsgrupper. Efter
genomförd enkelserie uppflyttas Lag 1-2 i vardera grupp till Elitettan.
Kval till Ettan
Lag 2 i div. 2, herrar, spelar kvalomgång 1 i två geografiskt fastställda
trelagsgrupper. Respektive gruppsegrare går vidare till kvalomgång 2.
Övriga lag i kvalspelet går inte vidare och är därmed behöriga till div. 2,
herrar, nästkommande säsong.
Därefter spelar de två segrande lagen kvalomgång 2 parvis mot de på
13:e plats placerade lagen i Ettan om två platser i Ettan.
Kval till div. 2, herrar
Lag 2 i div. 3, herrar, spelar kvalomgång 1 parvis mot övriga lag 2 i div.
3. i Därefter spelar de sex segrande lagen kvalomgång 2 parvis mot de på
12:e plats placerade lagen i div. 2, herrar, om sex platser i div. 2.
Kval till div. 3, herrar
36 kvallag från div. 4 spelar kval mot lag 9 (lag 8 i de seriegrupper i div.
3 som bestått av 11 lag) i div. 3 på så sätt att 12 kvalgrupper om fyra lag
bildas, och efter genomförd enkelserie uppflyttas respektive
gruppsegrare till div. 3, herrar.
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF, och genomförs
enligt följande:
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för
div. 3-laget och ”bästa kvallag” från div. 4. ”Bästa kvallag” utses genom
jämförelse av i första hand flest poäng, och i andra hand målskillnad, i
jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet.
Vid händelse av att inget av de två lag som ska mötas i den sista
omgången i kvalgruppen har möjlighet att kvalificera sig för spel i div. 3,
får SvFF:s TK –efter skriftlig framställan från behöriga firmatecknare för
de båda föreningarna – besluta att matchen inte ska spelas. Sådant beslut
medför inte att lagen ska anses ha lämnat w.o., utan lagens tidigare
resultat i kvalgruppen kvarstår.
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Förening som omfattas av beslut att ställa in sista matchen i kvalgruppen
anses därmed ha frånsagt sig möjligheten att tilldelas eventuell vakant
plats som uppstår i div. 3.
10.2

Kvalmetod i kval till Ettan
Kvalomgång 1
Varje lag spelar en match mot varje annat lag enligt seriemetoden. Efter
varje match genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är
lagens placering avgjord behöver straffsparkstävling inte genomföras.
Resultatet i straffsparkstävlingen gäller endast då lagen måste skiljas åt
enligt nedan eller för att avgöra vilket lag som ska spela i match nr 2 och
nr 3.
Om två eller flera lag efter tävlingens slut har lika poäng avgörs
placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och
insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som
gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes
resultat avgörande. Därefter avgör de inbördes resultaten i
straffsparkstävlingen. Om placering inte kan avgöras enligt ovan,
jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal gjorda
mål) för kvallag från samma serienivå. Kan placering ändå inte avgöras
utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.
Kvalomgång 2
Kvalomgång 2 genomförs via kvalmetod enligt 2 kap. 10.4 §.

10.3

Kvalmetod i kval till div. 3, herrar
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt
seriemetoden. Efter oavgjord match genomförs straffsparkstävling enligt
spelreglerna. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i
tabellen.
Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs
placeringen genom målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och
insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som
gjort flest antal mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes
resultat avgörande där vid oavgjord match, resultatet i
straffsparkstävlingen är avgörande. Vid oavgjord match är resultatet i
straffsparkstävlingen avgörande. Om placering inte kan avgöras enligt
ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal
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gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. För kvallag från olika
serienivåer gäller i sådant fall att laget från den högre divisionen
betraktas som ”bästa”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s
TK.
10.4

Kvalmetod till Elitettan
Varje lag spelar en match mot varje annat lag enligt seriemetoden. Efter
varje match genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är
lagens placering avgjord behöver straffsparkstävling inte genomföras.
Resultatet i straffsparkstävlingen gäller endast då lagen måste skiljas åt
enligt nedan eller för att avgöra vilket lag som ska spela i match nr 2 och
nr 3.
Om två eller flera lag efter tävlingens slut har lika poäng avgörs
placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och
insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som
gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes
resultat avgörande. Därefter avgör de inbördes resultaten i
straffsparkstävlingen. Om placering inte kan avgöras enligt ovan,
jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal gjorda
mål). Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av
SvFF:s TK.
10.5 Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier
Kvalet genomförs enligt utslagsmetoden via dubbelmöte hemma – borta
varvid, om poäng och målskillnad är lika efter andra matchen, mål på
bortaplan räknas dubbelt.
Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett
förlängs matchen med 2 x 15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte
dubbelt i förlängningen. Om inget eller lika antal mål gjorts i
förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt
spelreglerna.
Smålandsfotbollens kvalificering till nästa säsongs P19- och P17-div. 1.
Smålands FF tilldelas platser i dessa serier av Svenska FF. Dessa platser
erbjuds distriktets föreningar genom en intresseanmälan och vid behov
sker kvalspel om tilldelade platser. Kval spelas med spelare födda -03
(P19) och födda-05 (P17) eller senare och genomförs enligt beslut i TK.
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För spel i kval till P19- och P17-div. 1 gäller 1 septemberregeln RB 4 kap 3
§.
Föreningar från Allsvenskan och Superettan är direktkvalificerade
Smålandslag i P19- och P17-div. 1.
11 §

Kval till distriktsserier
Kvalordningar och tävlingsmetod för kval till distriktsserierna fastställs
av respektive SDF.
Kvalspel i Smålandsfotbollen herrar
Till Div. 3 herrar
Smålands FF placerar sina 4 lag i kvalgrupper geografiskt.
Se kval till div. 3 herrar enligt SvFF:s bestämmelser ovan.
Till Div. 4 herrar
12 kvallag från div. 5 herrar spelar kval mot 4 lag från div. 4 herrar på så
sätt att fyra kvalgrupper om fyra lag bildas.
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för div. 4laget och ”bästa kvallag” från div. 5 herrar. ”Bästa kvallag” utses genom
jämförelse av serienivå och serieplacering, därefter flest poäng,
målskillnad, och flest gjorda mål i förhållande till antalet spelade
matcher i seriespelet.
Uppflyttning
Antal lag som får spela i div. 4 herrar från kvalspelet beror på skillnaden
mellan upp- och nedflyttning av Smålandslag till/från div. 3 herrar.

Om skillnaden är +-0 uppflyttas segrarna samt de två bästa tvåorna i
kvalgrupperna
Om skillnaden är +1 uppflyttas segrarna samt de tre bästa tvåorna i
kvalgrupperna
Om skillnaden är +2 uppflyttas segrarna samt tvåorna i kvalgrupperna,
osv.
Om skillnaden är -1 uppflyttas segrarna samt bästa tvåa i
kvalgrupperna.
Om skillnaden är -2 uppflyttas segrarna i kvalgrupperna osv.
Till Div. 5 herrar
12 kvallag från div. 6 herrar spelar kval mot 6 lag från div. 5 herrar på
så sätt att sex kvalgrupper om tre lag bildas.
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En match hemma och en match borta. Lagen från div. 6 herrar möts i
första omgången. Förlorare i den matchen möter div. 5 laget i andra
omgången.
Vinnaren i första omgången möter div. 5 laget i tredje omgången.
Uppflyttning
Antal lag som får spela i div. 5 herrar från kvalspelet beror på skillnaden
mellan upp- och nedflyttning av Smålandslag till/från div. 3 herrar samt
antalet division 6-serier.
Speldagar kvalet herrfotbollen
Kvalet genomför under tre helger, med start första helgen efter att
aktuella lags seriespel avslutats.
Kvalspel i Smålandsfotbollen damer
Till Div. 2 damer
4 kvallag från div. 3 dam kvalspelar på så sätt att en kvalgrupp om fyra
lag bildas.
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för ”de två
bästa kvallagen”. ”Bästa kvallag” utses genom jämförelse av serienivå
och serieplacering, därefter flest poäng, målskillnad, och flest gjorda mål
i förhållande till antalet spelade matcher i seriespelet.
Uppflyttning: segrande lag i kvalspelet får Småland/Blekinges plats
nummer 5 bland uppflyttningslag till div. 2 dam.
Speldagar kvalet damfotbollen
Kvalet genomför under tre helger, med start första helgen efter att
aktuella lags seriespel avslutats.
Särskilda bestämmelser för kvalspelet
Inbördes placering i kvalgrupp/serie
Om två eller fler lag efter kvaltävlingens slut har lika många poäng,
avgörs placeringen genom målskillnad, dvs. skillnaden mellan gjorda
och insläppta mål. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i
tabellen.
Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest antal
mål. Har lagen gjort lika många mål är inbördes resultat avgörande och
vid oavgjord match, är resultatet i straffsparkstävlingen avgörande.
Bästa lag
1. Vid helt lika antal poäng, målskillnad och gjorda mål, efter räkning
enligt ovanstående, är det lag som i ordinarie seriespel hade bästa
placering bästa lag enligt följande:
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A. Högsta serienivå (=division)
B. Högsta placering inom samma serienivå (=division)
C. Vid lika placering enligt B
• flest poäng/match räknat på antal spelade seriematcher
• bäst målskillnad
• flest gjorda mål, vid lika antal räknas mål på bortaplan dubbelt.
2. Fairplaypoäng
Sämsta lag
1. Vid helt lika antal poäng, målskillnad och gjorda mål efter räkning
enligt ovanstående, är det lag som i ordinarie seriespelet hade sämsta
placering, sämsta lag enligt följande:
A. Lägsta serienivå (=division)
B. Lägsta placering inom samma serienivå (=division)
C. Vid lika placering enligt B
• minst antal poäng/match räknat på antal spelade seriematcher
• sämsta målskillnad
• minst gjorda mål, vid lika antal, räknas mål på bortaplan dubbelt.
2. Fairplaypoäng
12 §

Anmälan av lag till tävling
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling och senast vid
tidpunkten för anmälan, uppfylla de i 6 § i SvFF:s stadgar fastställda
kraven på medlemskap i SvFF och RF samt ha fullgjort sina ekonomiska
skyldigheter mot SvFF och berört SDF.
Anmälan till deltagande i Allsvenskan – div. 3, herrar, samt OBOS
Damallsvenskan – div. 1, damer, ska göras via FOGIS senast den 15
november.
Anmälan till deltagande i distriktsserie ska göras vid datum som
fastställs av berört SDF.
Anmälan till spel i Smålandsfotbollen 2022
Bekräftelse av deltagande i div. 4-6 herr samt div. 3-4 dam ska ske i Fogis
senast den 31 december 2021.
Anmälan till övriga serier sker efter beslut och information från
Tävlingskommittén.
9 mot 9 i 11 mot 11- serie
I div. 4 dam, F16 Dam, Utvecklingsserie B herrar, Junior P18 herr samt i
ungdomsfotboll kan, såväl 9 mot 9 som 11 mot 11-lag spela i samma
serie.
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Ett lag som vinner en serie får uppflyttas om minst hälften av matcherna
spelats som 11 mot 11-lag.
13 §

Serieavgift
Förening är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i
förbundsserie.
Allsvenskan 70 000 kr
Superettan 34 000 kr
Ettan 16 000 kr
Div. 2, herrar, 13 000 kr
Div. 3, herrar, 6 000 kr

OBOS Damallsvenskan 19 000 kr
Elitettan 13 000 kr
Div. 1, damer, 6 000 kr
För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen
beslutar.
Serieavgifter i Smålandsfotbollen
Herrar
Div. 4
3000 kr
Div. 5
2500 kr
Div. 6
2100 kr
Utv. serier
1800 kr
Junior P18 herr
1800 kr
Ungdom P16 år
1400 kr
Ungdom F/P 13-15 år
450 kr
Ungdom F/P 10-12 år
400 kr
14 §

Damer
Div. 2 Dam
Div. 3 Dam
Div. 4 Dam
F16 Dam

3000 kr
2100 kr
1800 kr
1400 kr

Lagnamn
I förbundstävlingar ska lag anmälas i föreningens hos SvFF registrerade
namn.
SDF får godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat
lagnamn. SDF kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar
under ett gemensamt lagnamn. Det gemensamma lagnamnet ska vara
neutralt.
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Föreningar äger rätt att representeras av lag som spelar under ett
gemensamt tävlingsnamn i samtliga tävlingar (inkl. DM) som
administreras av Smålands FF, med undantag av ev. förbundsserier.
I lag med gemensamt tävlingsnamn måste alla spelare vara registrerade
för den administrerande föreningen.
För föreningar, som har samarbetat med gemensamt tävlingsnamn, men
där samarbetet upphör gäller:
* förening A (= den administrerande föreningen, får behålla platsen i
seriepyramiden.
* förening B (= den andra föreningen), får plats i den lägsta serienivån.

15 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i förbundstävlingar eller i kval till
Svenska Cupen, div. 3, herrar, och div. 1, damer.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela
tävlingen, inklusive eventuellt efterföljande kvalspel, som kombinerat
lag.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller
annan tävling i distriktet.
SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag
upphör.
I Smålandsfotbollen får kombinerade lag delta i Utvecklingsserier herrar
och
div. 2-4 damer, junior- och ungdomsserier samt Veteran-DM .
Dessutom får kombinerade lag delta i Smålandscupen damer, JDM och
DM P/F 15/16 om laget även är anmält som kombinerat lag till
seriespelet.
Ett kombinerat lag i div. 2 dam kan dock inte flyttas upp till div. 1 dam.
Vinner ett kombinerat lag div. 2 dam får lag placerat som tvåa i serien
platsen i div. 1 dam.
I Smålandscupen för damer kan inte ett kombinerat lag kvalificera sig till
Svenska Cupen. Lagets plats tas i förekommande fall av nästföljande lag
i turneringen. Anmälan som kombinerat lag måste göras inför varje
säsong senast 10 dagar innan aktuell serie startar.
(Betr. representation - se RB 1 Kap §12)
Efter säsong upphör kombinationen och den administrerande föreningen
äger den serieplats som laget spelat sig till.
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För föreningar, som har samarbetat med kombinerade lag, men där
samarbetet upphör gäller:
* förening A (= den administrerande föreningen, får behålla platsen i
seriepyramiden.
* förening B (= den andra föreningen), får plats i den lägsta serienivån.

16 §

Representationslag
Endast representationslag får delta i förbundsserierna eller i kval till
förbundsserierna.

17 §

Inplacering av lag
Lag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets lägsta
serie.
Undantag från första stycket får göras för medlemsförening som bildats
genom sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning
eller annan organisationsförändring. En sådan förening kan, efter
prövning av SvFF eller SDF, få överta en av de sammanslagna
föreningarnas plats eller den omorganiserades.
SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från
medlemsförening, besluta om undantag från första stycket vid
inplacering i distriktsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om
det finns synnerliga skäl.
Beslut om inplacering fattas av SvFF:s TK gällande förbundsserierna, och
av SDF utsett organ gällande distriktsserierna. Inplacering får inte ske
under perioden fr.o.m. den 16 mars t.o.m. den 14 november såvida inte
särskilda skäl föreligger.
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska
gälla enligt ovan vid delning av eller annan organisationsförändring i
förening.
Damlags inplacering i seriesystemet
Förening kan enbart representeras av ett lag i div. 3 dam.
För förening, som representeras av fler än ett lag (t. ex. B-och C-lag) i div.
4 dam gäller att dessa lag måste placeras i olika serier, undantag kan
göras vid särskilda omständigheter.
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Förening, vars A-lag spelar i Damallsvenskan eller Elitettan, kan efter
ansökan få sitt B-lag, om detta är ett nytt lag, inplacerat i div. 3 dam utanför de ordinarie 40 platserna.
Vid uppkomna vakanser i sådan serie, kan TK besluta att EJ tillsätta
sådan vakans.
Utvecklingslagens (herrar) inplacering i seriesystemet
Utvecklingslag placeras i grunden efter respektive förenings
representationslags serietillhörighet enligt nedan.
Ansökan om ändrad serietillhörighet för Utv. lag görs till SmFF:s kansli
före sista anmälningsdatum 1/2.
Utv. A - Föreningar i förbundsserier och div. 4
Utv. B - Föreningar i div. 5 - div. 6
18 §

Ortsbyte för förening
Om en förening byter hemort, och därefter kommer att tillhöra ett annat
SDF, får föreningens representationslag inte delta i förbundsserie i
nästkommande säsongs tävling. Representationslaget ska i stället
inplaceras i det nya distriktets lägsta serie.
SvFF:s TK får, efter skriftlig framställan från föreningen, besluta om
undantag från första stycket vid inplacering av föreningens
representationslag i nästkommande säsongs tävling om det föreligger
synnerliga skäl, såsom att det rör sig om en kort geografisk flytt. TK ska
inför beslutet inhämta yttrande från Distrikts- och föreningskommittén.
Berört SDF har rätt att, efter skriftlig framställan från föreningen, besluta
om undantag från huvudregeln om inplacering i distriktets lägsta serie
om det föreligger synnerliga skäl, såsom att det rör sig om en kort
geografisk flytt.

19 §

Spelordning
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
DM- och JDM-match ska förläggas så att den inte föranleder ändring i
gällande spelordning för förbundstävlingar.
Spelordning i Smålandsfotbollen
Spelordning för div. 4-6 herr och 3-4 dam fastställs på seriekonferenserna
som hålls i mars med de deltagande föreningarna.
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Anmärkning mot ev. felaktigheter i fastställd spelordning (för senioroch juniorlag) ska vara SmFF tillhanda senast 1 april för att ändring ska
noteras.
Efter 1 april sker matchändringar enligt 21 §.
Om berörda föreningar vid seriekonferenserna inte kommit överens om
speldag eller om det senare framkommer omständigheter som kräver
ändring av denna äger TK rätt att, efter hörande av berörda parter,
fastställa ny speldag.
Föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher, såvida
det inte finns synnerliga skäl. Inom varje seriegrupp ska sista omgångens
matcher spelas på gemensam dag och avsparkstid, om inte SvFF
respektive SDF medger annat.
I Smålandsfotbollen har föreningar rätt till en dags speluppehåll mellan
matcher.
20 §

Avsparkstid m.m.
SvFF respektive SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter,
varöver föreningen inte råder, medge ändrad matchdag (eller
avsparkstid) på grund av omständighet som kommit till arrangerande
eller gästande förenings kännedom efter spelordnings fastställande.
Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnade
landslagsaktiviteter respektive distriktsmatch eller förberedelser till
sådan match kan, om kollision uppstår, få tävlingsmatch flyttad.
Bedömningen av om kollision föreligger ska ske med hänsyn till FIFA:s
bestämmelser i fråga om vid vilken tid spelaren åter ska vara tillgänglig
för sin förening samt spelarens möjlighet att få erforderlig vila för att
kunna delta i match. Framställning om ändrad speldag ska ha inkommit
till SvFF respektive berört SDF inom fyra dagar från det att spelaren
mottagit kallelsen.
Följande gäller vid kollision med landslagsaktiviteter.
- Match i förbundsserie ska på begäran av berörd förening flyttas om en
spelare kallas till A-, U21- eller U23-landslagen i herr- eller
damfotboll. Undantag får göras om förening vid fastställandet av
speldatum för aktuell match känt till den internationella
matchkalendern och vid tidpunkten för fastställandet av speldatum
inte invänt mot kollisionen.
- Match i förbundsserie får på begäran av berörd förening flyttas om
fler än en spelare i ett av lagen kallas till tävlingsmatcher i P19- eller
F19-landslagen.
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- Vid spelares deltagande i övriga landslag ska match inte flyttas såvida
det inte finns synnerliga skäl.
- Om utländska spelare, oavsett föreningens serietillhörighet, kallas till
annat nationsförbunds landslag ska match inte flyttas.
Om landslag kvalificerat sig till internationellt slutspel får TK, på
begäran av berörda föreningar, besluta om undantag från vad som
angetts ovan under förutsättning att sådan flytt inte stör spelordningen i
övrigt.
Vid spelares deltagande i futsallandslag ska match inte flyttas.
Om det finns särskilda skäl får SvFF respektive SDF besluta att godkänna
byte av hemma-bortamatch.
21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan – div. 3,
herrar, och OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer, ska ges in till SvFF
senast fyra dagar före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak till
önskad ändring. Till ansökan ska fogas gästande förenings skriftliga
medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida
det inte finns särskilda skäl.
SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i
distriktsserierna.
Ändring av seriematch i Smålandsfotbollen
En matchändringsavgift á 100 kr tas ut i alla distriktets tävlingar där
distriktsdomare tillsätts, när matchändring begärs från och med 1 april.
Förening som begär matchändring faktureras avgiften.
En matchändringsavgift á 500 kr tas ut i alla distriktets tävlingar där
distriktsdomare tillsätts, när matchändring begärs mindre än 10 dagar
innan utsatt speldag. Förening som begär matchändring faktureras
avgiften.
Avgift tas ej ut när match flyttas pga. väderomständigheter såsom
ospelbar plan.
Förfrågan om matchändring görs till SmFF:s kansli.
Efter kontroll av domartillgång godkänner/avslår SmFF matchändring.
Vid tveksamheter kontaktas domarcoach/tillsättare för
godkännande/avslag.
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Vid godkänd matchändring inbjuder arrangerande förening, på
sedvanligt sätt, gästande lag och funktionär (-er) till den nya speldagen.
Uppskjuten match i distriktets A-lagsserier måste spelas innan lagets
näst sista seriematch.
Inga matcher får flyttas från vårsäsongen till höstsäsongen - om inte
särskilda skäl föreligger. Vårsäsongens matcher för laget måste vara
spelade innan första matchen spelas på höstsäsongen, detta gäller
representationsserierna.
Sista omgångens matcher
Sista omgångens matcher ska om de har betydelse för upp- och eller
nedflyttning, eller för att utse seriesegrare, spelas på samma dag och
klockslag enligt upprättad spelordning.
I utvecklingsserierna och div. 4 dam kan om särskilda skäl föreligger
undantag göras. Match, som av olika anledningar ej kan spelas på
fastställd (sista) speldag, ska spelas på dag som ligger före denna, efter
TK:s godkännande. Om avbruten eller inställd match (som har betydelse,
enligt ovan) inte kan spelas före seriens sista omgång, kan berörda
matcher läggas på en annan speldag, som TK:s fastställer. Detta gäller
representationsserierna.

22 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen
som fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ska
ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
och målskillnad ska annulleras.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling
laget deltagit i. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska
annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver
föreningen inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i
tävlingen. Det lag som lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som
förlorande lag i den aktuella matchen med målskillnaden 0–3. Samtliga
matcher efter w.o.-matchen ska därvid spelas.
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SvFF:s TK prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund
av w.o.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning
utgår eller utesluts ur tävlingen ska betala en särskild avgift om 10 000
kr.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning
men före den 2 mars utgår ur tävlingen, är skyldig att – vid sidan av den
särskilda avgiften – även betala serieavgiften, under förutsättning att den
vakanta platsen inte tillsätts av annan förening.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. och lag som utesluts eller
utgår ur distriktstävlingar, såväl vad avser avgifter som eventuellt
fortsatt deltagande efter att förening lämnat w.o.
I Smålandsfotbollen är WO inte tillåtet i div. 4 herr där lag som lämnar
en WO under säsong utesluts ur tävlingen och laget flyttas ned en
division till kommande spelår.
I div. 5 herr och div. 2 dam blir lag som lämnar fler än en WO under
säsong uteslutna ur tävlingen och flyttas ned en division till
nästkommande säsong.
I övriga serier gäller att lag som lämnar fler än två WO under säsongen
utesluts ut tävlingen.
Om förening tillerkännes seger pga. WO, räknas målresultatet som 3-0.
Lag som lämnar WO är skyldig att omg. skriftligen meddela detta.
Underlåtenhet kan medföra straffavgift.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver
föreningen inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i
tävlingen. Samtliga matcher efter WO-matchen ska därvid spelas.
TK prövar frågor om uteslutning på grund av WO.
WO-rapporterad match
Vid match, där en av berörda föreningar lämnar återbud, fastställs
resultatet till 3-0 (WO) eller 0-3 (OW), om inte inblandade föreningar
kommit överens om ny speldag.
Detta gäller dock ej sista omgången utan då fastställs WO. Lag som
lämnat WO i lagets sista seriematch eller sista kvalmatch kan aldrig
uppflyttas till högre division.
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Kompletterande tolkningar i Smålandsfotbollen
Om lag utgår eller utesluts och har en eller två match/er kvar att spela
skall tidigare resultat inräknas i sluttabellen.
I kvarstående match/er blir resultatet 0-3.
23 §

Förening på obestånd
Enligt SvFF:s stadgar ska förening som försatts i konkurs anses upplöst
när konkursen avslutats utan överskott. SvFF:s TK får vidare, i enlighet
med stadgarna, utestänga förening från tävlingsdeltagande eller
begränsa sådant deltagande när förening försätts i konkurs.
Om det beslutats om företagsrekonstruktion för förening i enlighet med
lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, eller om förening annars på
grund av betalningssvårigheter genomfört frivillig ackordsförhandling
(så kallat underhandsackord), ska föreningens representationslag flyttas
ned till en serie som ligger en serienivå lägre än den serie laget deltagit i
senast. Beslut om nedflyttning får fattas först efter seriespelets slut,
inkluderat eventuella kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast
följande säsong. Förening som dels ska flyttas ned som en följd av vad
som ovan angetts i detta stycke, dels ska flyttas ned en serienivå enligt
vad som i övrigt är föreskrivet i dessa tävlingsbestämmelser eller i
reglemente för elitlicensen, ska nedflyttas två serienivåer.
SvFF:s TK respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska
omfatta både herr- och damlaget eller endast ettdera av lagen och dels
om lagets eller lagens inplacering i seriesystemet.
Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn
till att ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger SvFF:s TK
respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till
nästkommande seriesammansättningstillfälle.
Om rekonstruktionen eller underhandsackordet enligt ovan är föranledd
av förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att
påverka, får SvFF:s TK respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttning
inte ska ske.
Det åligger förening som är föremål för åtgärd enligt andra stycket att
omgående anmäla saken till SvFF.
Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SvFF:s
tävlingsverksamhet återgå till den upplåtande föreningen. Ovan angivna
bestämmelser om utestängning eller begränsning från
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tävlingsdeltagande samt om nedflyttning ska därvid äga motsvarande
tillämpning på den förening till vilken rättigheten har återgått.
Om IdrottsAB försätts i konkurs inom 12 månader från det att
upplåtelseavtalet med förening upphört att gälla ska ovan angivna
bestämmelser om nedflyttning äga motsvarande tillämpning på den
förening till vilken rättigheten att delta i seriespel har återgått. Beroende
på omständigheterna ankommer det på SvFF:s TK respektive SDFstyrelse att besluta om nedflyttning ska verkställas omedelbart eller först
efter seriespelets slut, inkluderat eventuella kvalomgångar.
24 §

Nedflyttning på grund av ekonomiska missförhållanden m.m.
Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag
flyttas ned i seriesystemet när föreningen
•
•
•
•

grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd
omfattning underlåta att betala skatter och allmänna avgifter,
underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på
betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § SvFF:s stadgar,
underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala
klar och förfallen fordran på betydande belopp,
genom styrelseledamöter, eller andra personer med betydande
inflytande på föreningens verksamhet, i väsentlig mån deltagit i
matchfixing eller grovt åsidosatt sina skyldigheter att motverka
matchfixing, eller på annat sätt, inom ramen för den idrottsliga
verksamheten, gjort sig skyldig till ekonomiska eller andra
oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende.

Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp.
Ett ärende avseende nedflyttning av en förenings representationslag i
seriesystemet till följd av överträdelse av denna bestämmelse ska
handläggas som ett tävlingsbestraffningsärende.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter
tidpunkten för beslutet samt avse en (1) serienivå. I samband med beslut
om nedflyttning ska prövningsorganet även besluta om nedflyttningen
ska omfatta både herr- och damlaget eller endast ettdera av lagen.
Beslutet får överklagas till Överklagandenämnden.
Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn
till att ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds-
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respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till
nästkommande seriesammansättningstillfälle.
Förening ska nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den
nivå föreningen är behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets
lägsta serie.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s
bestraffningsregler.
Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i
stället böter utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar, efter att anmälan
lämnats in till behörigt bestraffningsorgan enligt 7 kap.
25 §

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Med ”distriktsserierna” i Smålandsfotbollen menas i 25 § div. 4 dam och
div. 6 herr.
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel
eller efterföljande kvalspel ska vid beslut om sammansättning av
nästkommande säsongs serier nedflyttas till distriktsserierna. Berörd
förenings SDF beslutar om i vilken serie föreningen får delta. Berörd
förenings SDF beslutar även om i vilken serie förening som utgår ur, eller
utesluts ur, seriespel eller efterföljande kvalspel i distriktsserierna får
delta i nästkommande säsong.
Förening vars lag på egen begäran utgår ur seriespel efter det att
seriespelet och eventuellt efterföljande kvalspel färdigspelats ska vid
beslut om sammansättning av nästkommande säsongs serier nedflyttas
till en serie som ligger en (1) serienivå under den nivå föreningen är
behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets lägsta serie. Berörd
förenings SDF beslutar om i vilken serie föreningen får delta om
föreningen utgått ur distriktsserie eller flyttas ner i distriktsserierna.
Förening vars lag som efter den 15 november men senast den
31 december skriftligen till SvFF eller berört SDF har meddelat att man
inte kommer att ta platsen i den serie föreningen är behörig att delta i,
ska nedflyttas till distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om i
vilken serie föreningen får delta.
Förening vars lag som efter den 31 december skriftligen till SvFF eller
berört SDF har meddelat att man inte kommer att ta platsen i sin serie
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har inte rätt att delta i seriespel kommande säsong. SDF har rätt att
föreskriva annan ordning.
Förening som lämnar serie efter det att representantsskapsmötet eller TK
fastställt serien har ej rätt till någon serieplats innevarande säsong.
TK kan besluta annat om särskilda skäl föreligger.
SDF beslutar vad som ska gälla för övriga lag i representationsserier
tillhörande förening vars representationslag på egen begäran utgått ur,
eller uteslutits ur, seriespel och/eller efterföljande kvalspel.
Förening i Smålandsfotbollen vars lag är kvalificerat för en högre serie,
men ej vill flytta upp, eller lag som frivilligt drar sig ur den serie laget är
placerat i, ska flyttas ner i distriktets lägsta serie (div. 4 dam resp. div. 6
herr), oavsett när avanmälan sker. TK kan besluta om annat om särskilda
skäl föreligger.
Förening vars lag erbjudits vakansplats men tackar nej, tvångsnedflyttas
ej!
Förening som lämnar serie efter det att representantskapsmötetet eller
TK fastställt serien har ej rätt till någon serieplats innevarande säsong.
TK kan besluta annat om särskilda skäl föreligger.

26 §

Allmänt om tillsättning av vakant plats
Om förening uteslutits eller utgått ur tävling eller kvalspel kan
föreningens plats tillsättas av annan förening. Förutsättningarna för
jämförelse av lag och tillsättning av vakanta platser i förbundsserierna
följer av 2–4 stycket nedan samt 27–28 §§.
Vakant plats som uppstår i förbundsserierna efter den 1 mars tillsätts
inte, om inte särskilda skäl föreligger.
Om vakant plats uppstår i kvalspel för uppflyttning ersätts platsen av
det lag som i samma serie har placerats närmast efter föreningen som
utgått. Om vakant plats uppstår i kvalspel för nedflyttning ersätts inte
platsen.
SDF ska, efter distriktsseriernas slut, anmäla till SvFF vilka lag som
direktkvalificerat sig eller på annat sätt kvalificerat sig till div. 1, damer,
samt div. 3, herrar. Tillsättning av vakant plats enligt 27–28 §§ nedan
tillämpas fr.o.m. tisdagen efter det att den sista seriegruppen i div. 2,
damer, avslutats (vad avser division 1, damer) respektive fr.o.m.
tisdagen den vecka då kval till div. 3 inleds (vad avser div. 3, herrar).
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27 §

Jämförelse av lag vid tillsättning av vakant plats
Vid tillsättning av vakant plats jämförs ”bästa” ej redan uppflyttade lag.
Med ”bästa” förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda
förutsättningar. Först jämförs placering i tävling. Därefter jämförs flest
poäng, därefter målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse
med antalet spelade matcher. Kan ”bästa” lag ändå inte avgöras ska mål
under ordinarie speltid på bortaplan räknas dubbelt. Såvida annat inte
föreskrivs gäller jämförelsen i seriespelet om kvalspel inte genomförts.
Om kvalspel har genomförts och vakant plats inte kan tillsättas genom
tillämpning av första stycket, gäller jämförelsen i seriespelet för kvallag
från samma serienivå. För kvallag från olika serienivåer gäller i sådant
fall att laget från den högre divisionen betraktas som ”bästa”.
Om kvalspel inte genomförts och vakant plats inte kan tillsättas genom
tillämpning av första stycket ska laget från det distrikt vars antal
elvamannalag i seriespel (niomannalag i förekommande fall) per 31 maj i
förhållande till relevant ingång i förbundsserierna är störst. Kan
placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF.
Om vakans uppstår innan serierna fastställts vid SvFF:s
Representantskapsmöte gäller urvalet av lag i hela landet.
Om vakans uppstår efter att serierna fastställts gäller för div. 2-3, herrar,
samt div. 1, damer, urvalet av lag inom det geografiska område
vakansen uppstår. Vad avser Ettan gäller urvalet av lag i hela landet
även efter det att serierna fastställts.
Förbundsstyrelsen får, efter skriftlig framställan från förening vars lag
har erbjudits att överta vakant plats i förbundsserie, besluta om
förändrad sammansättning av förbundsserierna för Ettan, div. 2 och3,
herrar, samt div. 1, damer. Sådan framställan ska, för att vara giltig, ha
inkommit till SvFF senast den 1 februari.

28 §

Vakanstillsättning i förbundsserierna
Om vakant plats uppstår uppflyttas lag enligt följande:
Allsvenskan
Förlorande lag i kvalet mellan lag 14 i Allsvenskan och lag 3 i Superettan.
Därefter lag 4 i Superettan o.s.v.
Superettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet mellan lagen 13 och 14 i Superettan och
lagen 2 i Ettan. Därefter det andra förlorande kvallaget.
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Ettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Ettan, därefter det näst bästa osv. Kan
inte ”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse av
berörda lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 3 i div. 2, herrar. Därefter
näst ”bästa” lag 3 osv.
Div. 2, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 2, herrar, därefter det näst bästa
osv. Kan inte ”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller
jämförelse av berörda lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 3 i div. 3,
herrar. Därefter näst bästa lag 3 i div. 3, herrar, osv.
Div. 3, herrar
”Bästa” förlorande lag i kvalet till div. 3, herrar, som inte uppflyttats.
Därefter det näst bästa osv. Därefter ”bästa” lag från det SDF vars antal
pojk- och herrlag (11 mot 11 och i förekommande fall 9 mot 9) i seriespel
per den 31 maj i förhållande till antalet ingångar i till div. 3, herrar, är
störst. Därefter ”bästa” lag från det SDF med näst störst antal osv.
OBOS Damallsvenskan
Lag 3 i Elitettan. Därefter lag 4 i Elitettan osv.
Elitettan
”Bästa” förlorande lag i kvalet till Elitettan, därefter det näst bästa osv.
Kan inte ”bästa” lag utses genom jämförelse i kvalspelet gäller jämförelse
av berörda lag i seriespelet. Därefter ”bästa” lag 2 i div. 1, damer.
Därefter näst bästa lag 2 i div. 1, damer, osv.
Div. 1, damer
Vakant plats tillsätts av ”bästa” lag från den landsdel (Norrland,
Svealand eller Götaland) vars antal flick- och damlag (11 mot 11 och i
förekommande fall 9 mot 9) i seriespel per den 31 maj i förhållande till
antalet ingångar till div. 1, damer, är störst. Därefter näst bästa lag från
aktuell landsdel, osv. Vakant plats som därefter uppstår tillsätts av
”bästa” lag från den landsdelen med näst störst antal flick- och damlag.
Därefter näst bästa lag från aktuell landsdel, osv. Motsvarande princip
tillämpas vid tillsättning av efterföljande vakanta platser.
Med Norrland förstås Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen,
Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Gestrikland. Med ”bästa”
lag i Norrland avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div.
2, damer, som inte uppflyttats. Därefter näst bästa osv.
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Med Svealand förstås Stockholm, Södermanland, Värmland, Uppland,
Västmanland, Örebro Län, Dalarna och Gotland. Med ”bästa” lag i
Svealand avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2,
damer, som inte uppflyttats. Därefter näst bästa osv.
Med Götaland förstås Skåne, Småland, Västergötland, Blekinge, Halland,
Göteborg, Dalsland, Bohuslän och Östergötland. Med ”bästa” lag i
Götaland avses ”bästa” lag i de distriktsövergripande serierna div. 2,
damer, som inte uppflyttats. Därefter näst bästa lag osv.
Om särskilda skäl föreligger, såsom att vakant plats inte kan tillsättas, får
lag som efter föregående säsong flyttades ned från div. 1, damer,
uppflyttas.
29 §

Vakanstillsättning i distriktsserierna
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av
vakanta
platser i distriktsserierna.
Vakanser i Smålandsfotbollen
Vid vakanser har lag från lägre division (placerade bland de tre bästa
lagen), företräde före nedflyttningslag. Detta gäller herrarnas div. 4 - 6
samt damernas div. 3 - 4.
TK kan besluta om annan vakansordning om särskilda skäl föreligger.
Vakans, som uppstår efter seriespelets slut, i serie där kval ej
förekommer, ersätts med det bästa serieplacerade laget, som ej
uppflyttats.
Vakans som uppstår efter kvalspelets slut, i serie där kval förekommer,
ersätts med det bästa kvallaget, som ej uppflyttats, detta gäller innan
representantskapsmötet eller TK fastställt serierna.
Om vakans uppstår efter det att representantskapsmötet eller TK
fastställt serierna ersätts platsen av bäst serie- eller kvalplacerat lag, som
ej uppflyttats inom det geografiska område där vakansen uppstått. Om
sådant lag inte finns tas vakansen av lag i seriens omedelbara
geografiska närhet.
Någon omflyttning av lag mellan serier kommer inte att ske, om inte
särskilda skäl föreligger.
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Med geografiska området menas en tänkt linje runt ”yttersta” lagen i
berörd serie. Inga vakanser tillsätts efter 15/3 om inte särskilda skäl
föreligger.
30 §

Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur förbundstävling får åläggas att
ersätta övriga lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med
matcher mot det uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
SvFF:s TK prövar ärende enligt första stycket. Framställning ska göras till
SvFF senast den 30 november innevarande kalenderår.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.
I Smålands FF:s distriktsserier betalas ingen ersättning ut enligt ovan.

31 §

Ersättning gällande extra kostnader
Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF
förorsakad ändrad speldag, får tävlingsstyrelsen besluta om viss
ersättning.
Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att
arrangerande förening underlåtit att i tid meddela gästande lag och
domare om förhållande som orsakat uppskjuten match eller w.o.- match,
får tävlingsstyrelsen besluta att arrangerande förening ska ersätta
gästande lag och domare för extra kostnader.
Framställningar om ersättning ska göras inom en månad räknat från den
nya matchdagen, dock senast den 30 november innevarande kalenderår.
Vid återupptagen match i förbundsserierna utgår inte ersättning till
arrangerande förening för eventuella extra kostnader för domare och
övriga funktionärer. SDF får besluta om annan ordning i
distriktsserierna.
Ersättning i Smålandsfotbollen vid WO-, omspels och inställda
matcher
1. Bortalaget lämnar WO
SmFF betalar ev. domar- och annonskostnader till hemmalaget, mot
uppvisande av kvitton samt debiterar bortalaget dessa kostnader.
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Förening, som tillerkänts seger på WO i hemmamatch, äger rätt att
debitera motståndarlaget reskostnader för ”sin” bortamatch.
(Ersättning för resor utgår med faktiskt belopp – dock max 100 kr/mil).
2. Hemmalaget lämnar WO
SmFF betalar ev. domarkostnader och bortalagets ev. resekostnader,
samt
debiterar hemmalaget dessa kostnader.
3. Domaren uteblir.
Om inbjudan av domare skett enligt tävlingsbestämmelser, står SmFF för
ev.
annonskostnader och bortalagets resekostnader (enl. redovisat faktiskt
belopp - dock max 100 kr/mil) vid en ev. ny match.
4. Match avbrutits pga. yttre omständigheter.
Om match avbrutits pga. yttre omständigheter t.ex. vädret och ska spelas
om,
står SmFF för annons-, domar- och resekostnader (för bortalaget - enl.
ovan)
för den inställda matchen mot uppvisande av kvitto.
Detta gäller även ev. återbudsersättning till domare.
(Ersättning för resor utgår med faktiskt belopp – dock max 100 kr/mil).
32 §

Solidarisk fördelning av domarkostnader i förbundsserierna
Föreningarna i förbundsserierna ansvarar solidariskt för samtliga
domarkostnader inom respektive serienivå. Domarkostnader till följd av
kval- och slutspelsmatcher omfattas inte av kostnadsfördelningen.
Respektive förening ansvarar för att inkomma med redovisning av
utlägg för domarkostnader på sätt och vid tidpunkt som SvFF närmare
föreskriver. Inkommer redovisning inte i tid fastställs föreningens utlägg
för domarkostnader till samma belopp som för den förening inom
serienivån som redovisat lägst utlägg.
Förening vars lag har utgått eller uteslutits ur förbundsserie omfattas
inte av kostnadsfördelningen.

33 §

Övriga avgifter i Smålandsfotbollen
Administrativ avgift grov utvisning/avvisning
För varje rapporterad grov utvisning av spelare resp. avvisning av ledare
eller anmälan av ledare för att ej följa gällande bestämmelser, åläggs
berörd förening en administrativ avgift om 500:-.
Straffavgift ej svar på förfrågningar
Förening, som ej besvarar förfrågan med anledning av rapport och
utredning i fråga, som avser dessa bestämmelser, kan åläggas en
straffavgift om 500 kr.
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WO-avgift
Om WO lämnas och godkänns, gäller följande
(Div. 2 damer se särskilda bestämmelser):
• seniorlag 1 x serieavgiften
• ungdomslag första gången 1 x serieavgiften, andra gången 2 x serieavgiften
osv.
• WO-avgift i lagets sista spelomgång 2 x serieavgiften gäller endast Alagserier och kvalspel
• WW-avgift delas lika av föreningarna.
Protestavgift för obehörig spelare
Avgift för protest 2000 kr. Återfås om protesten bifalls.
Straffavgift ej rapporterat resultat eller ej rapporterad WO-match
Förening som ej meddelat SmFF att man lämnat WO och hemmalag som
ej meddelar SmFF att match är inställd eller förening som trots
påminnelse ej rapporterar matchresultat, kan åläggas en straffavgift om
500 kr.
Avgift ej redovisat underlag för resefördelning
Förening, som underlåter att inom föreskriven tid redovisa sina kostnader
för fördelning av domarnas reskostnader, kan åläggas en straffavgift om
500 kr.
Straffavgift till föreningar för ej betalt matcharvode via konto
Förening som vid upprepade tillfällen inte administrerar
kontobetalningen inom föreskriven tid (7 dagar) kan åläggas straffavgift
på 500:Straffavgift ej upprättad spelarförteckning från förening i Fogis
Förening som vid upprepade tillfällen inte administrerar
spelarförteckning i Fogis kan åläggas straffavgift på 500 kr.
Straffavgift ej rapporterad match av domare i Fogis
Domare som ej rapporterar match i Fogis inom föreskriven tid åläggs en
straffavgift på 100 kr om inte särskilda skäl föreligger. Vid upprepade
tillfällen höjs avgiften till 300 kr.
Matchändringsavgift
En matchändringsavgift á 100 kr tas ut i alla distriktets tävlingar där
distriktsdomare tillsätts, när matchändring begärs från och med 1 april.
Förening som begär matchändring faktureras avgiften.
En matchändringsavgift á 500 kr tas ut i alla distriktets tävlingar där
distriktsdomare tillsätts, när matchändring begärs mindre än 10 dagar
innan utsatt speldag. Förening som begär matchändring faktureras
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avgiften. Avgift tas ej ut när match flyttas pga. väderomständigheter
såsom ospelbar plan.
Förening, som utan TK:s godkännande flyttar en seriematch till nytt
datum, kan åläggas en straffavgift om 500 kr.
Avgift utdragning av lag efter fastställda serier
Förening som efter fastställd seriesammansättning avanmäler sig från
tävling efter 1 april (seniorserier) 15 april (ungdomsserier) åläggas
straffavgift = serieavgiften.
Avgift för utdragning av lag under pågående seriespel
• seniorlag 1 x serieavgiften
• ungdomslag 1 x serieavgiften
Avgift för förening som inte söker tillstånd för egen tävling
(enligt 3 kap 2-3§)
• Vid upprepad utebliven tillståndsansökan, åläggs föreningen en
straffavgift på upp till 5000 kr.
• Förening som fått tillstånd att arrangera tävling, men genomför den
med andra regler än vad sanktion beviljats för, åläggs en straffavgift på
5000 kr.
34 §

Tränarkriterier Elitettan och Ettan
Huvudansvarig tränare i Elitettan och Ettan ska fr.o.m. den 1 januari
2021 inneha en giltig UEFA A-licens, eller ha påbörjat utbildning för
UEFA A-licens, eller inneha annan motsvarande licens utfärdad av
annan konfederation under FIFA. Att tränaren endast är anmäld till en
tränarutbildning innebär inte att utbildningen är påbörjad.
Om en tränarfunktion blir vakant måste föreningen senast 60 dagar från
händelsen tillse att funktionen övertas av en person som uppfyller
erforderliga kvalifikationer för uppdraget. Om en funktion blir vakant
till följd av sjukdom eller olycka får SvFF:s TK medge en förlängning av
de 60 dagarna om det kan styrkas att personen i fråga inte är tillräckligt
återställd för att kunna återgå i tjänst. Information om uppkommen
vakans och tillsättning av vakansen måste ges in till SvFF snarast efter
det att händelsen har inträffat.
Förening som uppflyttas till Elitettan eller Ettan får, om det finns
särskilda skäl, efter ansökan från föreningen och prövning av SvFF:s TK,
medges ett undantag från första stycket ovan. Undantag får endast
medges vid ett tillfälle och omfatta den säsong då föreningen är
nyuppflyttad.
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Förening ska senast den 1 mars inkomma med uppgift till SvFF om vem
som är föreningens huvudansvarige tränare och vilken utbildningsnivå
tränaren innehar.
Avsteg från förevarande paragraf kan föranleda bestraffning enligt 14
kap. RF:s stadgar. Förening i Elitettan får dock endast bestraffas med
straffavgift upp till 25 000 kr vid varje enskilt tillfälle.
Från och med den 1 november 2023 gäller kravet på huvudansvarig
tränare i Ettan som en förutsättning för att delta i den berörda serienivån.
Förening i Ettan som inte uppfyller kraven enligt 1 st., ska därmed från
denna tidpunkt nedflyttas en serienivå.

35 §

Tävlings avbrytande p.g.a. extraordinära omständigheter
Förbundsstyrelsen får besluta att en Förbundstävling ska ställas in eller
avbrytas i förtid om det på grund av extraordinära omständigheter,
såsom krig, epidemi och naturkatastrofer, föreligger varaktigt hinder för
att genomföra eller slutföra tävlingen. Om det inte finns synnerliga skäl
ska i sådana fall segrare (inklusive Svenska Mästare) inte utses och
någon upp- och nedflyttning av föreningar mellan serier ska inte ske.
Med synnerliga skäl avses exempelvis att det endast återstår en
begränsad del av tävlingen och slutresultatet inte väsentligt kunnat
påverkas vid ett slutförande, eller att avbrytandet av en tävling på viss
serienivå väsentligt påverkar möjligheten att genomföra upp- och
nedflyttning i andra serienivåer. Förbundsstyrelsen ska i förekommande
fall besluta om tilldelning av platser till Europaspel.
Den rätt som tillkommer Förbundsstyrelsen enligt första stycket gäller
även för SDF-styrelse i fråga om Distriktstävlingar.
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3 kap. – Förenings egen match eller tävling
1§

Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling och match
Till SvFF ansluten förening får spela match endast mot lag som
företräder förening eller annan organisation som är ansluten till SvFF
eller annat till FIFA anslutet nationsförbund såvida inte FIFA, UEFA,
SvFF eller SDF medger undantag efter ansökan från föreningen.
Till SvFF ansluten förening får inte delta i andra tävlingar än sådana som
administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF såvida inte
FIFA, UEFA, SvFF, eller SDF medger undantag efter ansökan från
föreningen.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i
tävlingsverksamhet hos det SDF föreningen tillhör. Förening får delta i
annat SDF:s tävlingsverksamhet, under förutsättning att berörda SDF
medger detta.
Tävling eller match inom barn- och ungdomsfotbollen, fr.o.m. 6 år t.o.m.
19 år, ska fr.o.m. den 1 januari 2020 genomföras enligt fastställda
spelformer i SvFF:s spelregler och tävlingsbestämmelser för barn- och
ungdomsfotboll.

2§

Krav på godkännande av förenings eget arrangemang
Berört SDF ska godkänna förenings eget arrangemang av tävling i
fotboll, futsal och beach soccer. SDF får föreskriva att godkännande
krävs även för förenings eget arrangemang av träningsmatch; i annat fall
är det tillräckligt med skriftlig anmälan om detta.
SDF:s beslut att inte godkänna arrangemang enligt första stycket får
överklagas till SvFF:s TK i enlighet med vad som anges i 7 kap.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda föreskrifter i fråga om
godkännande av tävling eller träningsmatch i beach soccer.

3§

Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller
närområdet.
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Tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år får arrangeras
endast under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi
Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF
föreskriver annat. För match för spelare t.o.m. 11 år får SDF föreskriva en
motsvarande begränsning av tidsperioder.
Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till
tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år under perioderna
15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m.
söndag), 1–15 juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande
från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja
tillståndsansökan till SDF. För match för spelare t.o.m. 11 år krävs dylikt
godkännande om berört SDF föreskriver begränsning av tidsperioder
enligt ovan.
Om det finns särskilda skäl får SDF neka förening att delta i nationell
tävling eller träningsmatch.
I Smålandsfotbollen ska föreningarna söka tillstånd för att arrangera
tävling för lag 10 år och äldre. Tillståndsansökan ska vara SmFF tillhanda
senast 1 månad före turneringens start.
4§

Bestraffning i icke godkända arrangemang
Bestämmelserna om förbundsbestraffning är tillämpliga även i fråga om
förseelser som begåtts under eller i samband med tävlingar och
träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.

5§

Tävlingsjury
Förening som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna
att en tävlingsjury ska pröva tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden
inom ramen för tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att
ålägga tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen.
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess
sammansättning samt förutsättningarna för anmälan av ärende till och
möjlighet att överklaga tävlingsjuryns beslut.

6§

Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte
heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller
marknadsföra tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda
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7§

matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen. Förening
som deltar i sådan tävling får inte på föreningens webbplats, eller på
annat sätt, redovisa matchresultat eller tabeller.
SDF:s prövning av barn- och ungdomstävlingar m.m.
SDF fastställer med utgångspunkt från SvFF:s Spelarutbildningsplan och
”Fotbollens Spela, Lek och Lär” vad som, utöver vad som angetts i detta
kapitel ovan, gäller beträffande deltagande i och arrangerande av
tävlingar eller träningsmatcher i distriktet eller närområdet.

8§

Internationella tävlingar och träningsmatcher
Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening
måste informera sitt SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om
matchdag, spelort och avsparkstid senast en månad före matchdag.
Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch
med deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd
senast en månad innan den första planerade matchen.
Vid tävling enligt andra stycket ska tillståndsansökan åtföljas av en
förteckning över deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på
engelska. SDF ska, via SvFF, vidarebefordra sådan ansökan till UEFA
eller FIFA för godkännande. Vad som angetts ovan i detta stycke gäller
inte om tävlingen endast avser europeiska föreningar, omfattar högst
åtta lag, avser spelare som högst fyllt 16 år och pågår högst sju dagar.
Berört SDF har rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell
träningsmatch eller tävling i Sverige samt får, om särskilda skäl
föreligger, neka förening att delta i sådan match eller tävling.
Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid
tävling och träningsmatch med deltagande av utländsk förening. När i
sådana fall två eller flera utländska föreningar avser att spela tävling
eller träningsmatch mot varandra i Sverige behandlar SvFF
tillståndsansökan med stöd av FIFA:s bestämmelser. SvFF har rätt att i
enlighet med FIFA:s bestämmelser upprätta villkor och ta ut avgift för
tillståndet.
Arrangerande förening ansvarar för att ge in en skriftlig rapport till
berört SDF om det förekommit händelser, där utländsk förening varit
inblandade, vilka kan föranleda bestraffning eller annan åtgärd. SDF:et
ska vidarebefordra rapporten till SvFF, som tillskriver berörd förenings
fotbollförbund.
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Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch
utomlands ska meddela detta till sitt SDF senast en månad före
tävlingens första match. SDF får, om särskilda skäl föreligger, neka
förening att delta i internationell tävling utomlands. Särskilda villkor kan
gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling
och träningsmatch utomlands.
9§

Internationell landskamp eller landslagsturnering i Sverige
Den som avser att i Sverige anordna turnering eller tävlings- eller
träningsmatch, där två eller flera landslag från andra länder än Sverige
deltar, måste ansöka om tillstånd hos SvFF. En skriftlig ansökan ska ges
in till SvFF senast en månad före den första planerade matchen. Ansökan
ska uppfylla de krav som följer av FIFA Regulations Governing
International Matches. Sökanden ska inhämta skriftligt godkännande
från de deltagande nationernas nationsförbund. Dessa godkännanden
ska ges in i samband med ansökan. Om SvFF bifaller ansökan, vilket
förutsätter att SvFF och sökanden i ett avtal kommer överens om
villkoren för turneringen eller matchen, ansvarar SvFF för att
nödvändiga tillstånd inhämtas från berörda internationella förbund.
För att SvFF ska pröva en ansökan enligt första stycket ska sökanden
betala en avgift enligt vad Förbundsstyrelsen närmare har föreskrivit.
Sökanden är också skyldig att ersätta SvFF samtliga avgifter som FIFA
och andra internationella förbund kan kräva med anledning av ansökan.
Endast internationellt fotbollförbund, nationellt fotbollförbund, SDF,
medlemsförening i SvFF, deltagande utländsk förening som är medlem i
ett till FIFA anslutet nationsförbund och av FIFA licensierad matchagent
har rätt att ansöka om tillstånd enligt ovan.

10 §

Matchagent
Nationsförbund eller förening får vid förhandlingar om arrangemang av
tävlingar eller träningsmatcher företrädas av matchagent.
Sådan matchagent måste inneha av FIFA utfärdad licens.
För matchagents verksamhet gäller FIFA:s Match Agents Regulations.

4 kap. – Genomförande av match
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Allmänt
1§

Speltid
Speltiden i senior- och juniormatch ska vara längst 2 x 45 minuter. I
match i förbundsserierna, SM Flickor 17 samt SM Pojkar 17 och 19 ska
speltiden vara 2 x 45 minuter.
SDF fastställer vad som gäller för speltid i barn- och ungdomsfotboll.
Speltiden i Smålands administrerade serier, enligt SvFF:s nationella
spelformer

2§

Spelares behörighet att delta i match
Endast spelare som är behörig i enlighet med SvFF:s
Representationsbestämmelser får delta i match.
Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag om spelarna i övrigt är
behöriga att delta i match. Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och
flicklag. I av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år får dock
pojkspelare delta i flicklag. SDF får meddela bestämmelser vad avser
mixade lag.
I tävlingar inom barn- och ungdomsfotbollen för spelare fr.o.m. 13 år
t.o.m. 19 år får SvFF:s TK bevilja undantag från andra stycket om
särskilda skäl
föreligger. I övrig tävlingsverksamhet får SvFF:s TK bevilja undantag
från
andra stycket om synnerliga skäl föreligger. Vid prövningen ska samtliga
omständigheter i det enskilda fallet beaktas, t.ex. ålder, tävlingsnivå och
skaderisk för berörda spelare.
I match får förenings lag endast bestå av spelare som är medlemmar i
föreningen. Spelare som antecknas på spelarförteckning förutsätts vara
medlem i föreningen.
SmFF:s representant vid match kan vid misstanke om obehörig spelare
och vid enstaka tillfälle kräva att spelare uppsatt på spelarförteckning
legitimerar sig.

3§

Spelares behörighet i distriktstävlingsmatch
SDF har rätt att meddela bestämmelser om särskilda behörighetskrav,
t.ex. spelarlegitimation.
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Spelare i avsaknad av förening eller spelare som tillhör en förening men
som inte är registrerad för denna förening och som under säsong deltar i
sin första bindande match i distriktstävling får, om särskilda skäl
föreligger, i efterhand förklaras behörig av SDF om föreningen senast på
tredje dagen efter matchen, registrerar spelaren på föreskrivet sätt.

4§

Hemmafostrade spelare
Vid match i Allsvenskan – Ettan samt OBOS Damallsvenskan och
Elitettan samt kval till Allsvenskan och Superettan ska minst hälften av
antalet spelare som antecknas på spelarförteckningen vara
hemmafostrade. Antecknas ett ojämnt antal spelare på
spelarförteckningen ska andelen hemmafostrade spelare vara i majoritet.
Om antalet hemmafostrade spelare varit för få ska föreningen anses ha
deltagit i matchen med obehörig/obehöriga spelare. Det åligger i
förekommande fall berörd förening att visa att spelare är hemmafostrad.
Om det finns synnerliga skäl får SvFF:s TK medge undantag från vad
som föreskrivs i första stycket.

5§

Ersättare och avbytare
I förbundsserierna och kval till förbundsserierna används ersättare
(gäller dock inte Pojkar 16, Flickor SM 17, Pojkar SM 17 och Pojkar SM
19). Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen.
I förbundsserierna Allsvenskan, Superettan, Ettan, OBOS
Damallsvenskan och Elitettan, samt vid kval till dessa serier, får högst tre
ersättare bytas in under match. Spelare som byts ut får inte återinträda i
spelet. Om en match i kvalet till Allsvenskan, Superettan, Ettan, eller
Elitettan går till förlängning, har vardera lag rätt att i förlängningen byta
in en fjärde ersättare, oavsett hur många ersättare laget bytt in under
ordinarie tid.
I förbundsserierna div. 1, dam, och div. 2–3, herr, samt vid kval till dessa
serier, får högst fem ersättare bytas in under match. Under pågående spel
(halvtidsvilan således undantagen) får laget vid högst tre tillfällen
genomföra spelarbyten. Spelare som byts ut får inte återinträda i spelet.
Om en match i kvalet till div. 2, herrar, går till förlängning, har vardera
lag rätt att genomföra ett spelarbyte vid ett fjärde bytestillfälle under
pågående spel (dock får högst fem ersättare bytas in). Spelarbyten som
genomförs i pausen inför förlängningen och i pausen efter halva
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förlängningen påverkar inte antalet bytestillfällen som lagen har rätt till
under pågående spel.
I distriktsserierna fastställer SDF dels om ersättare eller avbytare
används vad avser spelformen 11 mot 11 dels vilket antal ersättare eller
avbytare, dock högst sju, som får antecknas på spelarförteckningen.
Används ersättare i distriktsserierna får som mest fem bytas in under
match, såvida inte SDF tillåter fler byten. Spelare som byts ut får inte
återinträda i spelet. Används avbytare får samtliga bytas in under match
och utbytt spelare återinträda i spelet. Byte av avbytare sker genom
flygande byten.
Utvisad spelare får inte ersättas.
I Smålandsfotbollen används avbytarsystem enl. ovan. Dock får endast
max fem (5) avbytare antecknas på spelarförteckningen.
Avbytare får inte inträda i spelet förrän den spelare som ska bytas ut har
lämnat planen. Bytet ska ske vid mittlinjen.
Om skadad spelare lämnar spelplanen på annan plats än vid mittlinjen,
får denne ersättas under spelets gång, endast om domaren godkänner
detta.
6§

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej
smeknamn) samt personnummer eller i förekommande fall födelsedatum
ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär, vilket
hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport.
Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, högst fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, som får finnas i
det tekniska området (angående det tekniska området se 4 kap. 14 och 15
§§). Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas
som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under
rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte
att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna
spelarförteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda
uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att
spelarförteckningarna lämnats till domaren, såvida inte domaren
beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
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Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren
ansvarar för att uppgifterna inom sex timmar rapporteras till SvFF via
FOGIS gällande Allsvenskan – div. 3, herrar, och OBOS Damallsvenskan
– div. 1, damer. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom
ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade
domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens
slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av
domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF eller, i tillämpliga fall, SDF.
SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart
skrivfel av domaren, på eget initiativ rätta domarrapport. Sådan rättelse
får ske senast 72 timmar efter matchens slut.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda regler vad gäller hantering av
digital spelarförteckning och domarrapport.
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar och
domarrapporter efter förutsättningarna i distriktsserierna.
I Smålandsfotbollen har ett lag rätt att kompletteras på
spelarförteckningen med upp till 16 spelare fram till matchens slut.
Kompletteringar skall ovillkorligen skrivas in i spelarförteckningen och
godkännas av båda lagen och domaren.
Komplettering måste ske innan lagen och domaren lämnat
idrottsplatsen. Har detta ej skett kan spelare dömas som obehöriga av
SmFF:s Disciplinnämnd om anmälan av förseelsen kommer in.
Domaren ska senast 30 minuter efter spelad match rapportera resultatet
via SMS eller Fogisinloggning.
I samtliga av Smålands FF administrerade dam-, herrserier, senior och
junior,
används elektronisk spelarförteckning via Fogis.
Efter matchen ska en ansvarig från vartdera laget samt domaren
underteckna och erhålla varsin kopia av den av domaren komplett
ifyllda domarrapporten, dvs med angivande av samtliga
matchhändelser.
Domaren ansvarar för att domarrapporten senast 24 timmar efter
matchens slut rapporteras in via Fogis.
Föreningen ska sedan kontrollera domarrapporten i Fogis och, om det
finns uppenbart skrivfel av domaren, kontakta SmFF:s kansli inom 72
timmar från matchens slut och begära rättelse av domarrapporten.
Smålands FF tillämpar elektroniska domarrapporter på fastställt
formulär från Fogis för serie-, distriktsmästerskaps-, kval- eller
slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier inom distriktet från 10 år.
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Kopia av matchrapport ska arkiveras hos föreningarna och domarna till
årets slut.
7§

8§

Förläggning av hemmamatch
Förening ska spela sina hemmamatcher inom hemorten, såvida inte
annat följer av SvFF:s arenakrav eller om tävlingsstyrelsen, efter
framställan från föreningen, medger annat.
Tillstånd för radio- eller TV-sändning m.m. samt förbud mot
vadhållningsrelaterad resultat- och händelserapportering
Förening eller SDF får inte, utan Förbundsstyrelsens tillstånd, medge
radio- eller TV-sändning eller överföring av ljud och rörliga bilder via
internet eller annat medium rörande match eller förberedelser till match.
Åskådare eller annan får inte utan arrangerande förenings medgivande
göra videoupptagning eller annan motsvarande upptagning av rörliga
bilder och/eller ljud från match samt för all annan slags
resultatrapportering i kommersiellt syfte.
Åskådare eller annan får inte bedriva vadhållningsrelaterad resultat- och
händelserapportering från matcher i div. 1, damer, div. 3, herrar, eller
serienivåerna därunder, inklusive matcher inom barn- och
ungdomsfotbollen.

9§

Tillstånd för pyroteknik
TK får på ansökan av arrangerande förening tillåta föreningen att vid
match använda av myndighet godkänd pyroteknik. Tillstånd får avse
viss tid eller visst antal matcher och förenas med villkor för
användningen. Ansökan, inklusive nödvändiga myndighetstillstånd, ska
ha inkommit till TK senast två veckor före aktuell match. Om särskilda
skäl föreligger får TK pröva en ansökan som inkommit senare än två
veckor före aktuell match.

10 §

Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Gästande förenings lag (som mest 25 personer) ska beredas fritt tillträde
till idrottsplatsen senast 90 minuter före avspark.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i
så god tid att avspark kan ske vid fastställd tidpunkt.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
50

4 kap. – Genomförande av match
Tillägg eller avvikelser från bestämmelserna gällande Smålands FF är i röd text.

Arrangerande förening ska meddela gästande förening och domare tid
och spelplan, inklusive underlag, för match senast 3 dagar före
matchdagen.
Vid spel på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan, ska
gästande
lag och domare informeras om detta omedelbart efter beslutet om
ändring av
spelunderlag.
Har gästande lag/domare i Smålandsfotbollen ej erhållit kallelse 3 dagar
innan aktuell match, åligger det dem att ta kontakt med arrangerande
förening och förvissa sig om att match ska spelas enligt fastställd
spelordning.
11 §

Tillgång till omklädningsrum, matcharena m.m.
Vid match i förbundsserierna ska arrangerande förening tillhandahålla
domarna och gästande förening omklädningsrum, vilka ska vara belägna
i anslutning till arenan. Detsamma gäller vid matcher fr.o.m. omgång 4 i
Svenska Cupen, damer, och omgång 3 i Svenska Cupen, herrar.
Tävlingsstyrelsen får bevilja undantag från första stycket om särskilda
skäl föreligger.
Lagen ska, så länge inte annat följer av tävlingsföreskrifter, ha tillgång till
matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan i nära anslutning till
matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avsparkstiden.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.
I Smålandsfotbollen herr och dam samt Junior P18 herr, P16 och F16
Dam, ska arrangerande förening tillhandahålla minst fem matchbollar.
I förbundsserierna ska arrangerande förening till domare tillhandahålla
minst fem matchbollar och en tryckmätare. Gästande lag ska före match
disponera minst fem fullgoda träningsbollar.
SDF fastställer vad som gäller avseende matchbollar i distriktsserierna.
Match ska börja på fastställt klockslag.
Under halvtidspausen har lagen rätt till fem minuters effektiv vila,
såvida inte domaren medger längre tid. Halvtidspausen får inte
överstiga 15 minuter.
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Vid match i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan, Ettan
och Elitettan får anordning för att sätta fast hjul på flyttbara mål, som
kan påverka bollens riktning, inte finnas vid stolparna. För övriga serier
är detta en rekommendation.
12 §

Spelares uppvärmning
Vid match i förbundstävlingarna får under matchens gång tre spelare per
lag värma upp samtidigt. En ledare får vid behov leda spelarnas
uppvärmning. Uppvärmningen ska ske antingen bakom förste
assisterande domare eller bakom målet.
SDF fastställer vad som gäller vid match i distriktstävlingar.
I Smålandsfotbollen gäller att uppvärmning ska ske på plats som anvisas
av domaren så det inte stör spelande lag eller domare. Spelare ska ha
avvikande färg från spelande lag med hjälp av overall eller väst.

13 §

Spelares matchutrustning
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om den
arrangerande föreningens dräktfärg. Finner domare att två föreningar
har förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga den gästande
föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara
helt avvikande från de ordinarie dräkterna. Vid match på neutral
spelplan anses den först angivna föreningen som s.k. hemmalag.
Lagen ska ha sina matchdräkter numrerade med nummer från 1 t.o.m.
100. Matchdräkterna får inte numreras med romerska siffror. Siffrorna
ska ha en höjd av minst 20 cm och högst 35 cm och staplarna ska vara
minst 3 cm och högst 5 cm breda och vara placerade på matchdräktens
rygg. Siffrorna ska vidare vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på
lagets alla tröjor. Numreringen ska vara tydligt läsbar och placeras i
mitten på baksidan av tröjorna.
Reklam får förekomma på spelares matchdräkt, såvida inte annat
beslutas av Förbundsstyrelsen. Reklamen får inte innehålla budskap som
kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller
pornografi.
Reklamen ska utformas med hänsyn till matchdräktens originalfärger.
Den får inte ges sådan utformning som kan verka störande eller
förvirrande på spelare, funktionärer eller åskådare. Reklamen får inte
vara av sådant material eller fastsättas på sådant sätt att den kan skada
spelare eller spelares utrustning. Reklam på ryggen ska fastsättas med ett
avstånd av minst 3 cm mellan text och spelarnummer.
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På matchdräktens numrering får reklam förekomma endast i dess
nederkant. Siffran får inte vara ett reklambudskap. Reklam får inte
förekomma på lagkaptenens armbindel.
Förening får i samband med match använda elektroniskt
utvärderingssystem av spelare. Elektroniskt utvärderingssystem av
spelare får endast användas under förutsättning att utrustningen, i
samband med matchtillfället, av domaren bedöms vara säker enligt
spelreglerna och används i enlighet med FIFA:s direktiv.

14 §

Utformning av det tekniska området
Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att
det sträcker sig 1 meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och
upp till 1 meter från sidlinjen. Bredden på det tekniska området får inte
understiga 8 meter. De personer som är uppsatta på spelarförteckningen
ska befinna sig inom gränsen för det tekniska området under match, med
undantag för de spelare som värmer upp enligt 12 § och de personer som
med domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada.

15 §

Personer i det tekniska området
Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska
området under match. De personer som befinner sig i det tekniska
området ska vara uppsatta på spelarförteckningen. Endast en person i
taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det tekniska området. Med
undantag för den person som ger taktiska instruktioner, ska spelare och
ledare i det tekniska området sitta ner på de därför avsedda bänkarna.
När ledare behöver konferera med varandra får två personer stå upp
under kortare tid.
Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i
det tekniska området, såvida domaren inte beslutar att det finns
särskilda skäl för undantag.
SDF beslutar vad som gäller för det tekniska området i
distriktstävlingarna.
I Smålandsfotbollen gäller bestämmelsen alla Senior/Junior/P16/F16
Damserier.

16 §

Paus för nedkylning
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Domaren har rätt att vid extrem värme genomföra en paus för
nedkylning under varje halvlek. Domaren ska fatta sådant beslut före
matchstart.
17 §

Lägsta tillåtna temperatur
Om temperaturen i samband med matchstart understiger -15˚C ska
matchen skjutas upp. Påbörjad match får inte avbrytas på grund av att
temperaturen under matchen understiger -15 ˚C.
Beträffande match som skjuts upp med stöd av denna bestämmelse
gäller i övrigt vad som anges i 18 § om match som skjuts upp på grund
av väder- eller planförhållanden.

18 §

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match
på grund av väder- eller planförhållanden ska fattas av domaren.
Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med hänsyn till
omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen
spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.
Match som avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som
inte kan återupptas samma dag ska, med de förutsättningar som anges i
19 §, spelas eller återupptas på första tillgängliga speldag i berörda
föreningars spelprogram. Berörda föreningar har dock alltid rätt till
minst två dagars speluppehåll mellan matcherna, såvida det inte finns
synnerliga skäl. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen
får tävlingsstyrelsen istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda
målresultatet ska gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i
sin helhet.
Det är föreningarnas gemensamma skyldighet att omgående meddela
SvFF respektive SDF när match skjutits upp eller avbrutits samt att
meddela ny speldag.
Tävlingsstyrelsen får fastställa ny speldag om berörda föreningar inte
inom tre dagar från den uppskjutna eller avbrutna matchen meddelat
och fått ny speldag godkänd.
Om match uppskjutits eller avbrutits av andra skäl än väder- eller
planförhållanden eller ordningsstörning, och inte kan återupptas samma
dag, ska tävlingsstyrelsen besluta att matchen spelas eller återupptas på
första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram.
Återupptas matchen gäller de förutsättningar som anges i 19 §. Berörda
föreningar har dock alltid rätt till minst två dagars speluppehåll mellan
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matcherna, såvida det inte finns synnerliga skäl. Finns det synnerliga
skäl för att inte återuppta matchen får tävlingsstyrelsen istället besluta att
det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som
slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Samtliga händelser i match som spelas om i sin helhet annulleras, med
undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10 och 19 §§.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser vad avser
distriktsserierna.
Matchstart kan uppskjutas maximalt 45 min, om funktionär
försenats/uteblivit och ny är kallad, under förutsättning att det ej
påverkar ev. efterföljande matcher på samma plan eller är möjligt ur
vädersynpunkt.
I Smålandsfotbollen kan beslut om att skjuta upp match till följd av
väder och/eller planförhållanden tas av domaren eller planägaren.
Uppskjutna matcher placeras av TK på första lediga reservspeldag i
aktuell serie.
Reservspeldagar beslutas av TK för inställda matcher i
Smålandsfotbollen, för div. 4 - Utv. B herrar, div. 2 - 4 damer, samt Junior
P18 herr, P16 och F16 Dam med två datum för våren, och ett datum för
hösten.
Ytterligare inställda matcher på våren och hösten fastställs efter beslut av
TK.
Hemmalag har rätt att arrangera match på annan godkänd plan, om
spelförbud råder på ordinarie hemmaplan (se 4 Kap 22 §)
Det är föreningarnas skyldighet att omgående meddela SmFF:s kansli
när match skjutits upp samt att meddela ny speldag.
Förening, som utan TK:s godkännande flyttar en seriematch, kan åläggas
en straffavgift.
19 §

Match som återupptas

19.1

Allmänna förutsättningar vid återupptagen match
Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och
med den speltid som rådde vid matchavbrottet. Om ursprunglig arena är
ospelbar får domaren besluta att den avbrutna matchen ska återupptas
på annan arena och på annat underlag.

19.2

Spelförteckning vid match som återupptas
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Om avbruten match återupptas under ordinarie speldag gäller
förutsättningarna för spelarförteckningen enligt 4 kap. 6 § ovan.
Om avbruten match återupptas vid annat tillfälle än under ordinarie
speldag får berörda föreningar även använda spelare som inte deltog vid
det ursprungliga matchtillfället. Spelarna ska vid återupptagandet av
matchen vara registrerade och i övrigt behöriga för berörd förening.
Följande undantag gäller dock:
- Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna
matchen får inte delta när matchen återupptas.
- Spelare som var avstängd inför den avbrutna matchen får inte delta
när matchen återupptas.
- Spelare som ersatts eller utvisats före det att matchen avbrutits får inte
delta när matchen återupptas.
- Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits
äger fortsatt giltighet när matchen återupptas.
- Spelare som deltog i spel när matchen avbröts får inte vara antecknad
som ersättare när matchen återupptas.
- Spelare som utvisats innan matchen avbröts får inte ersättas.
Förenings lag får efter det att matchen återupptagits endast genomföra
det antal byten, och i förekommande fall vid det antal bytestillfällen, som
det hade rätt till när matchen avbröts.
Vid match som återupptas tillkommer för arrangerande förening de extra
kostnader som fastställts i föreskrifter gällande ekonomisk ersättning till
domare.
SDF har rätt att föreskriva annan ordning i distriktstävlingarna.
20 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar i förbundsserierna, utöver att lämna en domarrapport
enligt 6 § och i förekommande fall en anmälan till Disciplinnämnden, för
att rapportera matchresultat och annan information på sätt som SvFF
anvisar.
SDF fastställer hur resultatrapportering sker i distriktstävlingarna.
I Smålandsfotbollen gäller att senast 30 minuter efter spelad match är
domaren skyldig att rapportera in matchresultat via SMS eller domarens
Fogisinloggning.
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Anläggning och spelplan
21 §

Anläggning
Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SvFF
respektive SDF.
Arrangerande förening ansvarar för att arena eller anläggning i samband
med match är säker för alla närvarande personer.
SvFF:s TK, avseende förbundstävlingar, respektive av SDF utsett organ,
avseende distriktstävlingar, får förbjuda spel på arena eller anläggning
som inte bedöms vara säker eller på annat sätt inte uppfyller SvFF:s
arenakrav.
Respektive behörigt organ får även besluta att förenings hemmamatcher
ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller
med ett begränsat åskådarantal i det fall att anläggningen inte bedöms
vara säker.
Om det finns synnerliga skäl, såsom en överhängande risk för
ordningsstörningar, får Förbunds- respektive SDF-styrelsen besluta på
vilken arena match ska spelas.

22 §

Spelplanens beskaffenhet
För spel i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller
särskilda föreskrifter om spelplanens beskaffenhet.
För spel i resterande förbunds- och distriktsserier är samtliga befintliga
konstgrästyper godkända, men för nyanlagda spelplaner
rekommenderas SvFF:s kriterier, tabell Breddfotboll.
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på
grus, utom- eller inomhus.

23 §

Bevattning
För bevattning i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan
gäller särskilda föreskrifter.
I resterande förbundsserier gäller att endast arrangerande förening har
rätt att besluta om bevattning ska ske. Bevattning av spelplanen får ske
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fritt fram till 60 minuter före avspark. Därefter får bevattning ske mellan
10 och 5 minuter före avspark och/eller under halvtidsvilan (högst fem
minuter). Bevattning måste ske jämnt över hela spelplanen.
24 §

Planstorlek
Förening ska spela sina hemmamatcher på av SvFF godkänd spelplan
som ska vara minst 105 meter x 65 meter för OBOS Damallsvenskan,
Allsvenskan – div. 3, herrar, och 100 meter x 60 meter för Elitettan och
div. 1, damer, och som störst 110 meter x 75 meter.
Spelplanen ska vara som minst 105 meter x 65 meter vid kvalspel till
Allsvenskan, Superettan, Ettan och div. 2, herrar, samt 100 meter x 60
meter vid kvalspel till Elitettan och som störst 110 meter x 75 meter.
Om det finns särskilda skäl får SvFF, på ansökan av föreningen, medge
dispens från ovan angivna krav, dock inte vad gäller lägsta planstorlek
105 meter x 65 meter i Allsvenskan, OBOS Damallsvenskan och
Superettan.
I distriktsserierna fastställer SDF krav vad avser planstorlek.
Matcher i Smålandsfotbollens herr-, dam-, junior- P16-, F16 Damserier
med
tillhörande kvalmatcher, ska spelas på gräs-, grus- eller godkänd
konstgräsplan (inom- eller utomhus), med storlek lägst 100 x 60 m.
TK kan bevilja dispens från dessa villkor för ett år i taget. Matcher i elljus
spelas i minst 300 lux som rekommendation.
Det är alltid domaren som avgör om belysningen vid match är tillräcklig
eller inte.

25 §

Reservarena
För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller särskilda
föreskrifter om reservarenor. Därutöver ska förening i Ettan och Elitettan
ha tillgång till en reservarena. SvFF respektive SDF får besluta att match
ska spelas på förenings reservarena även om underlaget är konstgräs eller
grus.

26 §

Föremål i spelplanens närhet
Fasta eller mobila föremål får inte finnas på ett avstånd närmare än 3
meter från spelplanens begränsningslinjer.
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SDF har rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad
dispens från bestämmelsen enligt första stycket vad avser
distriktstävlingar.
27 §

Arenareklam m.m.
Reklamskyltar ska vara utformade så att inga vassa kanter eller andra
utföranden eller material får förekomma som kan vålla skada på spelare
eller funktionärer.
Reklamskyltarna får inte placeras närmare spelplanen än tre meter från
sidlinjen. Om arenans eller anläggningens utformning inte medger sådan
placering av reklamskyltar får förening, om särskilda skäl föreligger,
beviljas ett tidsbegränsat undantag. Föreningens ansökan om sådant
undantag prövas av SvFF:s TK, avseende förbundstävlingar, och SDF,
avseende distriktstävlingar.
Arenareklam får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller
anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.
Ingen form av exponering av varumärken eller andra kännetecken eller
annan marknadsföring, vare sig verklig eller virtuell, kommersiell eller
icke-kommersiell, är tillåten på spelplanen eller planens utrustning
(inklusive målnäten och den yta de täcker) från den tid lagen kommer in
på spelplanen fram till dess de har lämnat spelplanen i halvtid och från
den tid de återkommer till spelplanen till dess de lämnat spelplanen efter
matchens slut.
Ingen form av marknadsföringsmaterial får sättas upp på målen, näten,
flaggstänger (hörn- och mittflaggor) eller dess flaggor. Ingen främmande
utrustning (kameror, mikrofoner etc.) får heller fästas i dessa.
Förbundsstyrelsen har rätt att besluta om begränsningar av reklamrätten
på till spelplanen angränsande ytor t.ex. ytan mellan sidlinjen och den
första reklamraden.
I förbunds- respektive distriktsserierna respektive Svenska Cupen får
inte reklam på matchbollen förekomma i annan form än tillverkarens
varumärke.

28 §

Medicinsk utrustning
Arrangerande förening är alltid ansvarig för att en komplett
förbandslåda samt bår eller motsvarande finns tillgängliga på respektive
idrottsplats.
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Funktionärer
29 §

Domare m.m.
Nationell match ska ledas av domare som godkänts av SvFF eller SDF.
Matcher i Smålandsfotbollen kan dömas av en, två, eller tre domare.
I div. 4-5 herrar och div. 2 damer tillsätts tre domare.
I div. 6 herrar och div. 3 damer tillsätts två domare.
I övriga distriktsserier ner till 16 år, tillsätts en domare.
Annan tillsättning kan ske i mån av tillgång, behov, utbildning m.m.
I förbundsserierna ska domare, assisterande domare och i
förekommande fall fjärdedomare vara på idrottsplatsen för att inspektera
spelplanen minst en timme före avspark.
Särskilda tävlingsbestämmelser för Allsvenskan, Superettan och OBOS
Damallsvenskan föreskriver vad som gäller i samband med en
domarskada vid match i dessa serier.
Om domare vid match i div. 1, herrar, inte infunnit sig senast 15 minuter
före avspark eller i det fall domaren skadar sig får domare och
assisterande domare ersättas av, som lägst, behörig
distriktsdomare. Den högst rankade domaren bland de assisterande och
den inkallade domaren ersätter domaren. Om behörig domare inte finns
på idrottsplatsen, åligger det arrangerande förening att söka ny domare.
Om inte nyinkallad domare kan vara på plats inom 45 minuter ska
matchen inte slutföras på utsatt matchdag, om inte särskilda skäl
föreligger.
Om domare vid match i div. 2-3, herrar, samt Elitettan och division 1,
damer, inte infunnit sig senast 15 minuter före avspark eller i det fall
domaren skadar sig får domare och assisterande domare ersättas av, som
lägst, distriktsdomare. Den högst rankade domaren bland de
assisterande och den inkallade domaren ersätter domaren. Om behörig
domare inte finns på idrottsplatsen, åligger det arrangerande förening att
söka ny domare. Om inte inkallad domare kan vara på plats inom 45
minuter, ska matchen slutföras med en domare, en assisterande domare
samt en annan lämplig person, vilken har som enda uppgift att signalera
till domaren om bollen passerar planens begränsningslinjer.
SDF har rätt att i distriktsserierna fastställa hur lång tid före match som
domare ska inställa sig samt vad som gäller när en domare skadar sig.

30 §

Domarutrustning
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Domare ska vara iklädd korrekt domardräkt. Reklam på domardräkt
måste vara godkänd av Förbundsstyrelsen.
31 §

Domarobservatör
SvFF respektive SDF får utse domarobservatör till match. Utsedd person
ska vara behörig i enlighet med fastställd arbetsordning.
Förening ska vid match i förbundstävling reservera minst en sittplats för
av SvFF utsedd domarobservatör.

32 §

Domarersättning
Arrangerande förening ansvarar för utbetalning av ersättning till
domare. Därutöver har Förbundsstyrelsen rätt att utfärda föreskrifter om
ersättning till domare.

33 §

Matchdelegat
Förbundsstyrelsen får utse matchdelegat till matcher i förbundstävlingar.
Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s tävlingsregler och ha
genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och
Överklagandenämnden får inte utses till matchdelegat.

34 §

Säkerhetsdelegat
Förbundsstyrelsen får utse säkerhetsdelegat till match i
förbundstävlingar. Utsedd person ska vara väl förtrogen med SvFF:s
tävlingsregler och ha genomgått av SvFF godkänd delegatutbildning.
Ledamot i Förbundsstyrelsen, Disciplinnämnden och
Överklagandenämnden får inte utses till säkerhetsdelegat.

35 §

Matchobservatör
SDF kan utse matchobservatör till match i distriktstävlingarna.

36 §

Bollpojkar och bollflickor
Arrangerande förening som deltar i förbundsserierna ska utse
erforderligt antal för uppgiften lämpliga bollpojkar och bollflickor.

61

5 kap. - Utvisningar, avstängningar och avvisningar
Tillägg eller avvikelser från bestämmelserna gällande Smålands FF är i röd text.

Bollpojkarna och bollflickorna ska vara klädda i färger som klart skiljer
sig från spelarnas och domarnas dräkt.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna avseende bollpojkar och
bollflickor.
I Smålandsfotbollen rekommenderas att arrangerande förening har ett
erforderligt antal bollpojkar/flickor tillgängliga i div. 4-5 herrar samt
div. 2 damer.
37 §

Lagvärdar
SDF har rätt att besluta att lagvärdar ska finnas i distriktsserierna samt
utfärda bestämmelser för dessa.
I Smålandsfotbollen rekommenderas att föreningarna utser matchvärdar
enl. PM som finns på SmFF:s hemsida.

38 §

Matchspeaker
För Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan gäller särskilda
föreskrifter om matchspeaker m.m.
I de fall matchspeaker används i de lägre förbundsserierna eller i
distriktsserierna ska informationen från speakern hållas neutral.

5 kap. - Utvisningar, avstängningar och
avvisningar
1§

Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal
varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att
spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match. Kontroll av
att varningar rapporterats korrekt, samt begäran om rättelse om så inte
är fallet, ska ske senast 72 timmar efter matchens slut på det sätt som
följer av 4 kap. 6 §.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte
spelar i nästa match.
Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning eller
försöker vilseleda domaren, t.ex. genom att simulera skada eller låtsas bli
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utsatt för otillåtet spel (simulering, ”filmning”), får åläggas
förbundsbestraffning.
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt
uppträdande, kan åläggas en straffavgift om högst 25 000 kr.
2§

Allmänt om utvisning av spelare
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i
den match spelaren är behörig att spela.
Utvisad spelare får under resterande del av matchen och i samma
tävlings nästkommande match, inte befinna sig i det tekniska området.
Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s
Disciplinnämnd avseende förseelser i matcher i Allsvenskan – div. 3
herrar samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer.
Bestraffningsärenden i träningsmatcher ska behandlas av SvFF:s
Disciplinnämnd om den anmälde spelarens lag spelar i förbundsserierna.
Bestraffningsärenden i samtliga kvalmatcher till förbundsserierna ska
behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd. SDF har rätt att besluta att spelare
inte har rätt att spela i andra tävlingsmatcher i distriktstävling under
tiden tills spelaren avtjänat sin avstängning.
I Smålandsfotbollens damserier måste spelare som blivit avstängd i
föreningens A-lag först avtjäna sitt straff i den tävlingen innan spelaren
kan delta i match med annat lag i föreningen som spelar i div. 3-4 Dam.
Detta gäller även i kombinerade lag där föreningen ingår.
Avstängning i annat lag i föreningen kan dock ej vara längre än 10 dagar
från A-lagsmatch där spelaren blivit avstängd.
Detta gäller alla avstängningar efter utvisningar och efter
varningsackumulering i damserie då spelaren fått sin 3:e varning i samma
tävling.
I serier där omlottning förekommer tar man med sig avstängning vid
utvisning till den omlottade seriens första match.

3§

Grov utvisning för ojust spel eller för olämpligt uppträdande
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Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s
Disciplinnämnd avseende förbundsserierna respektive till SDF avseende
distriktsserierna.
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som under tiden från
det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat
spelplanen efter match, utvisas för grovt olämpligt uppträdande, ska
anmälas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till SDF avseende
distriktsserierna. När spelare utvisas före matchstart eller när en spelare i
det tekniska området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte
reduceras.
Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
4§

Lindrig utvisning
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som erhåller två
varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match
tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska erhålla utvisning. När
spelare i det tekniska området utvisas ska antalet spelare på spelplanen
inte reduceras.

5§

Målchansutvisning/Könsordsutvisning
Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.
Könsordsutvisning i Smålandsfotbollen
Könsord ”rätt ut i luften” jämställs med målchansutvisning.
När det gäller ackumulering av varning vid målchansutvisning, se 6 §.

6§

Spelares ackumulering av varningar
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre
varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela om inte
annat framgår av 7–14 §§.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre
varningar.
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Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov
förseelse under match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en
varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse
ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt
tillämpas.
SDF har rätt att fastställa i vilka distriktsserier ackumulering av varningar
ska tillämpas samt om spelaren har rätt att spela i andra lag i föreningen
under tiden från det att spelaren fått sin tredje ackumulerade varning tills
spelaren stått över match.
I Smålandsfotbollen tillämpas inte varningsackumulering i
Utvecklingsserie A-B. I samtliga övriga serier, div. 4 - div. 6 herrar,
Junior P18 herr, P16, div. 2-4 damer samt F16 Dam, där distriktsdomare
används, tillämpas varningsackumulering enligt 6§.
I Smålandsfotbollens damserier måste spelare som blivit avstängd i
föreningens A-lag först avtjäna sitt straff i den tävlingen innan spelaren
kan delta i match med annat lag i föreningen som spelar i div. 3-4 damer
enligt 2 §.
Gäller även i kombinerat lag där spelarens förening ingår.
Detta gäller alla avstängningar efter utvisningar och efter
varningsackumulering då spelaren fått sin 3:e varning i samma tävling.
Åtgärd vid mer än ett straff samtidigt i Smålandsfotbollen
En spelare kan endast avtjäna ett straff åt gången, dvs straffet för att ha
erhållit den tredje varningen kan ej avtjänas samtidigt som man avtjänar
ett tidsbestämt straff för en grov förseelse.
Vid sådana tillfällen flyttas varningsavstängningen fram till nästa match
i samma tävling som spelaren skulle ägt rätt (i förhållande till den
tidsbestämda avstängningen) att deltaga i.

7§

Avstängningar och varningar i samband med nationell spelarövergång
Spelare som utvisats i sista seriematchen för förenings
representationslag, och som övergår till annan förening innan
representationslaget spelar ny match i samma tävling, är efter
övergången avstängd i den första seriematchen i den nya föreningens
representationslag under samma säsong.
Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte
får spela i nästkommande seriematch i förenings representationslag och
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som övergår till annan förening innan representationslaget spelar ny
match i samma tävling, är efter övergången avstängd i första
seriematchen i den nya föreningens representationslag under samma
säsong.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar
spelaren erhållit i representationslaget till den nya föreningens
representationslag.
Spelare som övergår från förening där representationslaget inte tillämpar
bestämmelsen om ackumulering av varningar för inte med sig de
varningar spelaren erhållit i representationslaget till den nya föreningens
representationslag.
SDF får föreskriva vad som gäller avstängningar och varningar i
distriktsserierna i samband med spelares övergång till distrikt där andra
lag än representationslag ges rätt att delta i representationsserierna.
Om förbundsbestraffning ådömts spelare som övergår till annan
förening ska sådan bestraffning även vara tillämplig vid spelarens
deltagande i den nya föreningen.
8§

Avstängning i samband med internationell spelarövergång
Om förbundsbestraffning ådömts spelare som övergår till förening
ansluten till annat nationsförbund ska sådan bestraffning överföras till
spelarens nya förening i enlighet med FIFA:s bestämmelser.

9§

Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför ny säsong
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första
kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte spela i lagets nästa match i
kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i
kvaltävling ska stå över i den nästkommande matchen i kvaltävlingen.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar
annulleras mellan serie- och kvalmatcher, samt mellan olika omgångar
ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer.
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Varningar annulleras inför ny säsong.
Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av
utvisning i tävling som avslutas innevarande säsong, upphävs inför ny
säsong.
SDF har rätt att fastställa att ackumulering av varningar inte ska tillämpas i
distriktsseriernas kvaltävlingar.
Avstängningar och varningar i kvalmatcher i Smålandsfotbollen.
Varningarna nollställs inför kvalspelet, dvs spelare som får sin tredje (alt.
6:e, 9:e...) varning i sista seriematchen får spela första kvalmatchen.
Spelare, som utvisas i sista seriematchen skall stå över första kvalmatchen.
I kvalspelet gäller att vid utvisning står man över nästa match.
Efter 2 varningar står man över nästkommande match i kvalspelet.
10 §

Varningar och utvisningar i samband med avbruten match m.m.
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för
anmälan till bestraffning vad avser utvisning för grov förseelse,
konsekvenserna av de händelser som inträffat under matchen. Spelare, som
utvisats för grov förseelse i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå
över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är
behörig att spela. Spelare, som stått över i match som ska spelas om i sin
helhet, ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match
spelaren är behörig att spela.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom
varningar, utvisningar och spelare som stått över match gälla som om
matchen hade fullföljts.
Vid match som återupptas efter att ha varit avbruten ska varningar som
utdelats före det att match avbröts ackumuleras enligt 6 § först när matchen
är slutförd. Avstängning enligt 2 och 6 §§ ska verkställas i nästkommande
fullständigt genomförda match i berörd tävling och inte i resterande del av
återupptagen match.
Med undantag för förbundsbestraffning, får inte spelare bestraffas enligt
ovan förrän det slutligen avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om
eller om slutresultatet ska fastställas.
Spelare som till följd av avstängning, annat än förbundsbestraffning, stått
över match som avbrutits, ska tills vidare – och till dess det slutligen
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avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska
fastställas – anses ha verkställt avstängningen.
11 §

Varningar och utvisningar i samband med obehörig spelare
Varningar och utvisningar som utdelats i match i vilken obehörig spelare
deltagit ska kvarstå. Detsamma gäller beslut om avvisning och anmälan
till bestraffning för ledares olämpliga uppträdande.

12 §

Varningar och utvisningar i samband med att lag utträtt eller uteslutits
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag
dragit sig ur eller uteslutits ur seriespelet ska, både avseende spelare i
det uteslutna laget och i motståndarlaget, annulleras. Grov utvisning kan
dock föranleda förbundsbestraffning.
Annullering av tidigare utdelad varning får dock inte, avseende spelare
som stått över match till följd av reglerna om ackumulerade varningar,
medföra att de varningar som föranledde den tidigare avstängningen
läggs till grund för ytterligare bestraffning.

13 §

Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match
Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå
över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är
behörig att spela.

14 §

Varningar och utvisningar i samband med föreningssamarbete

Vid spelares deltagande med stöd av 3 kap. 14 § SvFF:s
representationsbestämmelser (föreningssamarbete avseende
professionella spelare) ska inte varningar och utvisningar i ordinarie
förening tas med till den tillfälliga förening och samma sak gäller i
omvänd ordning.
SDF får besluta om vad som gäller beträffande varningar och utvisningar
i samband med spelares deltagande med stöd av 2 kap 7 § SvFF:s
representationsbestämmelser (föreningssamarbete i distriktsserier).
15 §

Allmänt om avstängd spelare
Spelare får under tiden denne är avstängd inte befinna sig inom det
tekniska området under match.
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16 §

Allmänt om bestraffning av ledare
Ledare, tränare eller annan funktionär som avvisats får under resterande
del av matchen inte instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. En
medicinsk lagfunktionär får dock bli kvar om laget inte har någon annan
medicinsk person tillgänglig och får agera om en spelare behöver
medicinsk tillsyn.
I Smålandsfotbollen ska avvisad ledare hänvisas till av domaren anvisad
plats, t.ex. motsatta sidan från lagledarbänken.
Avvisad person får i samma tävlings nästkommande match inte
uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll.
Personen får, i samband med den nästkommande matchen, inte befinna
sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i
pressrum eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60
minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha
annan kontakt med sitt lag.
Person som avvisats i den sista seriematchen får inte uppträda vare sig
som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets första
kvalmatch.
Det innebär bl.a. att personen i samband med kvalmatchen inte får
befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i
pressrum eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60
minuter efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha
annan kontakt med sitt lag.
Avstängning till följd av avvisning i tävling som avslutas innevarande
säsong, upphävs inför ny säsong.
Ledare, tränare eller annan funktionär som ådrar sig tre varningar i olika
matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande
match som personen är behörig att delta i, om inte annat följer av 16-20
§§. Motsvarande gäller därefter varje gång ledare, tränare eller annan
funktionär ådragit sig tre varningar.
Om ledare, tränare eller annan funktionär som avvisas för grov förseelse
under match, och denne tidigare under matchen erhållit en varning, ska
den varningen ingå i ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till ledare, tränare eller annan funktionär
som avvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den ackumulering av
varningar som i övrigt tillämpas.
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SDF har rätt att fastställa i vilka distriktsserier ackumulering av
varningar ska tillämpas samt om ledare, tränare eller annan funktionär
har rätt att vara ledare, tränare eller annan funktionär i andra lag i
föreningen under tiden från det att personen fått sin tredje ackumulerade
varning till dess denne stått över nästkommande match.
I Smålandsfotbollens samtliga serier från och med 10 år och uppåt
tillämpas ledaravstängning enligt ovan.
17 §

Avvisning för lindrig förseelse
Ledare, tränare eller annan funktionär, som erhåller två varningar under
tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match till dess
domaren lämnat spelplanen efter match, ska avvisas för lindrig förseelse.
Detsamma gäller den som enligt domarens bedömning gjort sig skyldig
till olämpligt uppträdande som inte är av sådan art att personen ska
anmälas för ytterligare bestraffning. Notering ska göras på
domarrapporten om att avvisning för lindrig förseelse skett. Domaren är
dock inte skyldig att närmare specificera vad som föranlett avvisningen.

18 §

Avvisning för grov förseelse
Om ledare, tränare eller annan funktionär gjort sig skyldig till olämpligt
uppträdande av sådan art att personen ska anmälas för bestraffning, ska
en anmälan skickas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till SDF
avseende distriktsserierna. Anmälan ska innehålla en
gärningsbeskrivning.
Avvisad person får utöver vad som föreskrivs i 16 § åläggas ytterligare
bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd i matcher i Allsvenskan – div. 3
herrar samt OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer respektive av
administrerande SDF avseende matcher i distriktsserierna.

19 §

Avvisning i samband med avbruten match m.m.
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för
anmälan till bestraffning för ledares olämpliga uppträdande,
konsekvenserna av de händelser som inträffat under matchen. Ledare, som
avvisats för olämpligt uppträdande i match som ska spelas om i sin helhet,
ska stå över i samma tävlings nästkommande match. Ledare, som varit
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avstängd i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma
tävlings nästkommande match.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom
avvisningar och ledares avtjänande av avstängning gälla som om matchen
hade fullföljts.
I match som återupptas efter att ha varit avbruten ska avvisning som
erhållits före det att match avbröts föranleda avstängning enligt 16 § först
när matchen är slutförd.
Med undantag för förbundsbestraffning, får inte ledare bestraffas enligt
ovan förrän det slutligt avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller
om slutresultatet ska fastställas.
Ledare som till följd av avstängning, annat än förbundsbestraffning, avstått
match som avbrutits, ska tills vidare – och till dess det slutligen avgjorts om
matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas –
anses ha verkställt avstängningen.

20 §

Spelande ledare
Om lagledare, tränare eller annan person med ledarfunktion avser att
antecknas som spelare, ska vederbörande antecknas som spelande ledare
på spelarförteckningen.
Spelande ledare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig
två varningar under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före
match tills domaren lämnat spelplanen efter match, ska utvisas.
Spelande ledare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig
tre varningar i olika matcher i samma tävling ska stå över i samma
tävlings nästkommande match, i den match som den spelande ledaren är
behörig att spela om inte annat framgår av detta kapitel. Även i övrigt
omfattas spelande ledare, i tillämpliga delar, av bestämmelserna i 6 §.
En spelande ledare som gjort sig skyldig till förseelse som föranlett
utvisning och/eller avstängning omfattas, förutom av bestämmelserna
om bestraffning av spelare, även av 16 § andra – fjärde styckena.
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6 kap. – Förenings ansvar
1§

Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang
Särskilda tävlingsbestämmelser för Allsvenskan, Superettan och OBOS
Damallsvenskan föreskriver vad som gäller avseende föreningars
skyldigheter i samband med match i dessa serier.
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive
spelares, funktionärers, ledares och supportrars uppförande inom arenan
under eller i samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs
arbetsmiljö, i samband med match.

2§

Information till publik
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka
ordningsregler som gäller i samband med match.

3§

Kontakt med domare vid match
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med
domarna när dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till
omklädningsrummet. Endast match- och säkerhetsdelegaten,
domarinstruktören och matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas
omklädningsrum om inte domaren medger annat.

4§

Bestraffningsansvar för ordningsstörning m.m. vid match
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med
match inom arenan orsakat ordningsstörning genom att
 olovligen avfyra raketer eller antända andra pyrotekniska pjäser,
 kasta föremål som medfört personskada eller inneburit fara för
personskada,
 obehörigen beträda spelplanen eller område som gränsar till
spelplanen och för vilket det genom stängsel eller skyltar eller på
liknande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde,
 uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området
mellan spelplanens begränsningslinjer och publikplatser, eller
 på annat sätt uppträda våldsamt, hotfullt, förolämpande eller
otillbörligt
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kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan
visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att
motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat
ordningsstörningen.
Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan
förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse
eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar
åläggas påföljd enligt 5 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande
omständigheter föreligger.
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns
särskilda bestämmelser i 6 och 7 §§.
5§

Påföljd m.m.
Vid ansvar enligt 4 § får förening åläggas att till SvFF avseende förening i
förbundsserierna och till SDF avseende förening i distriktsserierna
erlägga en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra
veckor från beslutsdagen.
Vid allvarliga fall får förening i stället för straffavgift enligt första stycket
åläggas böter enligt 14 kap. RF:s stadgar. Vidare får förening åläggas
att
att
att

att

spela en eller flera matcher på annan arena än förenings
ordinarie hemmaplan,
spela en eller flera matcher utan åskådare,
spela en eller flera av förenings hemma- och bortamatcher med
en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett
begränsat åskådarantal; undantaget föreningsstyrelse, för
matchen erforderliga funktionärer samt representanter för media
enligt gängse ackrediteringsrutiner, eller
sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.

Förening får vidare ådömas annan påföljd som UEFA eller FIFA kan
komma att besluta om med bindande verkan för nationsförbunden.
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns
särskilda bestämmelser i 6 och 7 §§.

6§

Våld mot funktionärer m.fl.
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Om förenings ledare, spelare eller supportrar under eller i samband med
match i tävling enligt seriemetoden brukat våld mot funktionär, ledare,
supporter eller annan utomstående får föreningen åläggas högst nio
poängs avdrag. Vid upprepade förseelser, eller i särskilt allvarliga fall,
får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Föreligger särskilt
försvårande omständigheter får därtill beslutas att laget inte får delta i
seriespel nästkommande säsong. Påföljd får inte åläggas om föreningen
kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler
för att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse
orsakat aktuell händelse.
7§

Diskriminerande företeelser m.m.
Om det under match genom ord eller handling förekommer rasistisk
kränkning mot person eller grupp av personer, ska domaren stoppa
matchen och en varning ska utfärdas till vid matchen närvarande
personer. Förekommer rasistiska kränkningar även efter denna varning
ska domaren avbryta matchen enligt 9 §. Om domaren beslutar att
återuppta matchen och det även därefter förekommer rasistiska
kränkningar ska domaren avbryta matchen och inte återuppta
densamma samt anmäla frågan till Disciplinnämnden som prövar de
sportsliga konsekvenserna av händelserna i enlighet med 10 §.
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling
uttrycker sig kränkande mot person eller grupp av personer eller visar
missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med
anspelning på till exempel kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung,
språklig eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som
person, ska anmälas till förbundsbestraffning.
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade eller andra
kränkande handlingar enligt ovan, får åläggas att spela en eller flera av
föreningens hemmamatcher med en eller flera för åskådare stängda
läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal. Därutöver får
beslutas att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare. Då förenings
supportrar vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga till diskriminerade
eller andra kränkande handlingar enligt ovan, ska föreningen dessutom
anmälas till förbundsbestraffning.
Vid bestämmande av påföljd enligt tredje stycket ska som förmildrande
omständigheter beaktas vad föreningen har gjort för att motverka aktuell
händelse.
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8§

Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller
i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn
eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex.
politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande
aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat).
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med
match brutit mot denna bestämmelse kan åläggas påföljd enligt 5 §.
Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den gjort vad som
ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller
annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

9§

Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten
allvarligt äventyras på arenan på grund av ordningsstörning. Om spelet
inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen
inte ska fullföljas vid detta tillfälle. Denna tid får dock förlängas om
domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till
det. Om matchen inte fullföljs ska beslut ifråga om matchen prövas
enligt 10 §.

10 §

Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match

10.1

Tävling enligt seriemetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före
speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka
föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling
enligt seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt
att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska
den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0,
eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då
matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inte
poäng och båda lagen tilldelas 0-3 i målskillnad.
Om matchen inte kan genomföras på grund av åskådare eller annan, för
vilka ingen av de berörda föreningarna kan anses vara ansvarig enligt
första stycket, eller om det finns andra särskilda skäl, får i stället
beslutas:
- att matchen ska återupptas i enlighet med 4 kap. 19 §,
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- att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som
slutresultat, eller
- att matchen ska spelas om i sin helhet.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget
deltar i. Vid särskilt försvårande omständigheter får förenings lag
uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid den första förseelsen.
Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagets erövrade poäng och målresultat annulleras.
Vid beslut om uteslutning av lag ska, såvida inte särskilda skäl
föreligger, annullering av lagets poäng och målskillnad ske först när
beslut om uteslutning vunnit laga kraft.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första, andra eller
tredje stycket eller match som spelas om i sin helhet annulleras, med
undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10 och 18 §§.
10.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före
speltidens slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka
föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling
enligt utslagsmetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant
sätt att matchen inte kan genomföras eller måste avbrytas av domaren,
ska det felande laget uteslutas ur tävlingen. Om det finns särskilda skäl
får förening medges fortsatt deltagande. Om båda lagen anses vara
ansvariga för att match avbrutits, beslutar respektive beslutande organ i
frågan.

10.3

Prövningsorgan
Frågor enligt 10.1 och 10.2 prövas av behörigt bestraffningsorgan enligt
7 kap.

11 §

Ekonomisk ersättning vid avbruten match
Då händelser som anges i 4 § föranleder att en match avbryts och
återupptas en annan speldag får respektive beslutande organ besluta att
förening åläggs att ersätta de omkostnader för resa och logi som
förorsakats motståndarföreningen då matchen slutförts.
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12 §

Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men
inte begränsat till, den som är berusad eller som bär klädesplagg med
text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller
etniskt ursprung eller religion, ska vägras tillträde till matcharena.
Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat
föremål med sådan text eller symbol liksom den som medför t.ex.
rånarluva eller helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar
identifikation (maskering) och som kan befaras utgöra fara för
ordningsstörning. Detsamma gäller den som medför annat föremål som
det på grund av särskilda omständigheter kan befaras ska användas som
hjälpmedel vid brott.
Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär
klädesplagg eller föremål som anges i föregående stycke, ska avvisas från
arenan.
Den som försöker införa eller använda så kallad vuvuzela (lepata) på
matcharenan får vägras tillträde till arenan eller avvisas från arenan.

13 §

Arrangemangsavstängning
SvFF, SDF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer
tillträde till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst tre år.
Den anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före beslutet. Beslutet ska
avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.
Beslut enligt första stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller
för överklagande av beslut om tävlingsbestraffning enligt 7 kap. Beslut
från SDF eller förening vars representationslag deltar i en förbundsserie
får överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd, varvid överklagandeavgift ska
erläggas och prövningstillstånd krävs för att Disciplinnämnden ska
pröva beslutet.
Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl inte kan avvaktas,
får SvFF, SDF eller föreningen besluta att förbudet ska gälla tills vidare i
avvaktan på att frågan avgörs slutligt.
Beslut om avstängning som fattas av SvFF eller förening tillhörande
förbundsserierna, får utsträckas till att omfatta samtliga matcharenor
som nyttjas av föreningarna i förbundsserierna och Svenska Cupen samt
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arenor där förbundsserielag spelar träningsmatcher och arenor där
landskamper spelas i Sverige.
SvFF:s Disciplinnämnd handlägger som första instans ärenden där SvFF
ska pröva om en person ska förbjudas tillträde till
matcharena/matcharenor.
14 §

Tillträdesförbud m.m.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera
samt att stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning
enligt 13 § och, såvida inte polisen gjort anmälan, att ansöka om åtgärder
enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna
skyldighet avser endast åtgärder mot ordningsstörare som föreningen
ansvarar för enligt SvFF:s tävlingsregler. Föreningen ska även, i den mån
det är möjligt, vidta övriga nödvändiga åtgärder för att motverka att
inträffad ordningsstörning upprepas vid kommande matcher.

15 §

Doping

15.1

Allmänt
Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente och
FIFA:s antidopingregler. Vid konflikt mellan reglementet och FIFA:s
antidopingregler har i förekommande fall de sistnämnda reglerna
företräde.

15.2

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s
regler mot doping spelar, erhåller den icke felande föreningen tre poäng.
Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där
detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts
för brott mot RF:s regler mot doping fråntas båda föreningarna erhållna
poäng och tilldelas resultatet 0-3.

15.3

Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två
eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar,
ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
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I utslagsmatch där båda föreningar haft två eller fler spelare som dömts
för brott mot RF:s regler mot doping beslutar respektive beslutande
organ i frågan.
16 §

Matchfixing och otillåten vadhållning
I fråga om otillåten vadhållning samt manipulation av fotbollsidrott
gäller Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation
av idrottslig verksamhet (Matchfixingreglementet). För att tydliggöra
innebörden av vadhållningsförbudet i Matchfixingreglementet har
respektive specialidrottsförbund getts rätt att föreskriva vad som utgör
samma serie i de idrotter som administreras av förbundet. Inom
fotbollsidrotterna (fotboll, futsal och beach soccer) ska med match inom
samma serie förstås matcher i samma seriegrupp, matcher inom ett
kvalspel samt matcher inom en nedflyttnings- eller slutspelsserie. Därtill
ska med matcher inom samma serie förstås matcher i en cuptävling.
Den som inte omfattas av reglementet får förbjudas tillträde till
matcharena under viss tid eller all framtid. Disciplinnämndens beslut i
sådant ärende får överklagas till Överklagandenämnden.

17 §

Misskreditering av fotbollens organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller
skrift eller på annat sätt allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och
till SvFF anslutna organisationer kan ådömas straffavgift eller anmälas
till förbundsbestraffning.

18 §

Obehörig spelare

18.1

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande
föreningen tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda
resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande
föreningen,
3-0.
Förening vars lag vid upprepade tillfällen låtit en eller flera obehöriga
spelare delta i distriktsseriematch får av berört SDF uteslutas ur den serie
laget deltar i.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga
fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad.
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I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell
förening ska dock, om spelaren senast på tredje dagen efter erhållen
anmaning i samband med kontroll av spelares behörighet registreras av
föreningen, poängförlust dömas endast för den sista av de matcher där
spelaren vid förseelsens påtalande spelat.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag,
bestående i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren
i föreningens medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna
spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren deltog i spel som
amatör trots krav på spelaravtal, eller om andra särskilda skäl föreligger
ska fastställande av resultatet 0-3 ersättas med att den felande föreningen
åläggs straffavgift om högst 25 000 kr.

18.2

Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan
annulleras, med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap.
10-18 §§.
Tävling enligt utslagsmetoden
Om obehörig spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling
som spelas enligt utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur
tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga
beslutar respektive beslutande organ i frågan.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag,
bestående i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren
i föreningens medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna
spelaren på spelarföreteckningen eller om andra särskilda skäl föreligger
ska den felande föreningen istället för att uteslutas ur tävlingen åläggas
straffavgift om högst 25 000 kr.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan
annulleras, med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap.
10-18 §§.

19 §

Ospelad match
SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng
eller mål ska tilldelas något av de berörda lagen eller att båda lagen ska
tilldelas noll poäng och 0-3 i målskillnad.
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20 §

Räkenskapsår m.m.
Förenings räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderåret.
Förenings årsmöte ska hållas senast den 30 april med undantag av
förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan som ska
hålla årsmöte senast den 15 mars.
Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan ska
årligen senast den 31 mars till SvFF lämna skriftlig uppgift om styrelse,
firmatecknare och revisorer samt kansliadress. Övriga föreningar i
förbundsserierna ska årligen senast den 30 april till SvFF lämna skriftlig
uppgift om styrelse, firmatecknare och revisorer samt kansliadress.
Förening i Allsvenskan, Superettan och OBOS Damallsvenskan, som
bedriver delar av sin verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen
för annan juridisk person, ska årligen senast den 31 mars inrapportera
detta till SvFF. Övriga föreningar i förbundsserierna, som bedriver delar
av sin verksamhet i aktiebolag, stiftelse eller inom ramen för annan
juridisk person, ska årligen senast den 30 april inrapportera detta till
SvFF.
I fråga om årsredovisning m.m. för föreningarna i Allsvenskan,
Superettan och OBOS Damallsvenskan finns särskilda bestämmelser i
SvFF:s Reglemente för Elitlicensen.
Räkenskaperna för föreningarna i Ettan och Elitettan ska följa en av
Förbundsstyrelsen föreskriven kontoplan och föreskrivna
redovisningsregler, vilka återfinns i SvFF:s Reglemente för Elitlicensen
samt tillhörande anvisningar avseende Elitlicensens ekonomikriterier.
Förening i Ettan och Elitettan ska ha minst en godkänd eller auktoriserad
revisor.
Varje år senast den 30 april ska förening i Ettan och Elitettan till SvFF ge
in den av årsmötet, styrelsen och revisorerna godkända
årsredovisningen/årsbokslutet, inklusive förvaltningsberättelse och
revisionsberättelse. Samtidigt ska budget för kommande verksamhetsoch räkenskapsåret samt det av SvFF fastställda formulär angående
ekonomisk rapportering avseende det gångna verksamhets- och
räkenskapsåret ges in till SvFF.
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7 kap. – Handläggning av ärenden
1§

Allmänt om tillämpliga regler
I detta kapitel regleras hur tävlings- och bestraffningsärenden ska
handläggas.
I 14 kap. RF:s stadgar finns bestämmelser som reglerar handläggningen
av ärenden om förbundsbestraffning. Bestämmelserna om
förbundsbestraffning är tillämpliga även på förseelser som begåtts i
samband med tävlingar och träningsmatcher som inte godkänts av SvFF
eller SDF.
I 15 kap. 2 § RF:s stadgar finns bestämmelser om överklagande av SvFF:s
beslut i tävlingsbestraffnings- eller tävlingsärende.
I 53–55 §§ SvFF:s stadgar finns bestämmelser om Disciplinnämndens och
Överklagandenämndens prövning i förbunds- och
tävlingsbestraffningsärenden.

2§

Tävlingsstyrelse
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse avseende förbundstävlingarna och kval till
dessa tävlingar, undantaget kval till div. 1, damer.
TK har rätt att delegera beslutanderätten i vissa av kommittén fastställda
tävlingsärenden. Beslut fattat enligt delegation får överklagas hos TK
inom två veckor från den dag beslutet meddelats.
I principiellt viktiga frågor, såsom vissa arenafrågor, får TK hänskjuta ett
tävlingsärende till Förbundsstyrelsen för prövning i första instans.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning
ska SvFF:s TK, efter SvFF:s Disciplinnämnds yttrande, besluta om vilket
av dessa organ som ska besluta i ärendet.
SDF beslutar vilket organ som är tävlingsstyrelse i fråga om distriktstävlingarna.
I Smålandsfotbollen är Tävlingskommittén tävlingsstyrelse för distriktets
senior-, junior- och ungdomsserier.
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3§

Bestraffningsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i förbundsserierna dels i ärenden om
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om
förbundsbestraffning. Ärenden enligt 1 kap. 4 § fjärde stycket ska prövas
av SvFF:s Disciplinnämnd som första instans. Ytterligare bestämmelser
om Disciplinnämnden finns i 53 § SvFF:s stadgar.
I fråga om distriktstävlingar beslutar berört SDF dels i ärenden om
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om
förbundsbestraffning.
I Smålandsfotbollen beslutar:
- Disciplinnämnden i bestraffningsärenden och alla protester (även
Blekingeföreningar i div. 3-4 dam)
- Tävlingskommittén i tävlingsärenden och ärenden om
tävlingsbestraffning (även Blekingeföreningar div. 3-4 dam)

4§

Rätt att initiera tävlingsärende
Den som är berörd av saken får begära prövning av tävlingsärende enligt
förevarande bestämmelser.
Tävlingsstyrelse får, i syfte att skydda en tävlings sportsliga integritet, på
eget initiativ ta upp ett tävlingsärende till prövning.

5§

Rätt att initiera tävlingsbestraffningsärende
Endast den som är berörd, eller den som av SvFF eller SDF fått särskild
rätt att föra talan i tävlingsbestraffningsärende, får anmäla förseelse till
tävlingsbestraffning. I fråga om obehörig spelare eller matchresultats
giltighet, anses förening vars lag deltar i den aktuella seriegruppen eller,
om utslagsmetoden tillämpas, tävlingen vara berörd.
Om det föreligger synnerliga skäl får den som av SvFF eller SDF fått
särskild rätt att föra talan i tävlingsbestraffningsärenden, med undantag
från vad som följer av 18 och 19 §§, anmäla förseelser till
tävlingsbestraffning oavsett när och på vilket sätt de
bestraffningsgrundande omständigheterna kommit till vederbörandes
kännedom.

6§

Prövning av domares beslut
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Domares beslut i fakta som rör spelet, såsom om ett mål har gjorts eller
matchens resultat, är slutgiltiga och får inte föranleda omspel eller på
annat sätt ändras, utöver vad som följer av andra stycket nedan. Om det
finns synnerliga skäl får tävlingsstyrelsen, på ansökan av berörd
förening, i fråga om andra domarbeslut besluta att match ska spelas om i
dess helhet.
Om domarbeslut är uppenbart felaktigt, såsom varning eller utvisning
uppenbart utdelad till fel spelare, får de disciplinära konsekvenserna av
beslutet, på ansökan av berörd spelare eller förening, ändras i efterhand
av, såvitt avser förbundstävlingar, Disciplinnämnden samt, såvitt avser
distriktstävlingar, av SDF-styrelse, eller av SDF-styrelse utsett särskilt
organ. Prövningen av om ett domarbeslut är uppenbart felaktigt utgör
ett tävlingsbestraffningsärende.
Ansökan enligt ovan ska ha kommit in till berört beslutsorgan inom fem
dagar från matchdagen för att kunna prövas.
7§

Anmälans innehåll, m.m.
Anmälan i tävlingsärende och tävlingsbestraffningsärende ska vara
skriftlig och vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan
tillförlitlig identifikation av denne. Anmälan ska innehålla ett tydligt
yrkande och skälen för detta yrkande samt eventuell bevisning som
åberopas.
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska åtföljas
av avgift om 2 000 kr. Avgiften återbetalas om anmälan bifalls och den
felande föreningen åläggs därvid en administrationsavgift om 2 000 kr.
Om anmälan är ofullständig får beslutande organ förelägga anmälaren
att inom viss tid komplettera anmälan.

8§

Anmälan om spelplans storlek m.m.
Anmälan i fråga om spelplanens storlek, domares behörighet, materiel
eller anordningar vid tävlingsplatsen ska, såvida inte särskilda skäl
föreligger, avvisas om inte berörd förening före matchen till domaren
skriftligen meddelat sin avsikt att ge in anmälan.

9§

Skyndsam handläggning
Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden ska behandlas skyndsamt.

10 §

Ombud
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Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran av behörigt beslutande
organ styrka sin behörighet genom fullmakt.
11 §

Yttrande, m.m.
Berörd part ska ges tillfälle att yttra sig över anmälan. Om det inte finns
särskilda skäl, ska sådant yttrande ges in senast inom fem dagar från det
att parten fick del av anmälan.
Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett
tävlings-, tävlingsbestraffnings- eller förbundsbestraffningsärende ska
ges in till vederbörande beslutsorgan.
Handling i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska ges in till
vederbörande beslutsorgan upprättad på, eller översatt till, svenska eller
engelska, såvida inte synnerliga humanitära skäl föreligger.

12 §

Muntlig förhandling
Beslutande organ får besluta att muntlig förhandling ska hållas. Samtliga
parter ska kallas till sådan förhandling. Part får närvara genom ombud.

13 §

Överklagande

13.1

Rätt att överklaga
Beslut i tävlings- och tävlingsbestraffningsärende får överklagas av berörd
part och av den som av SvFF eller SDF fått särskild rätt att föra talan i
sådana ärenden.

13.2

Överklagandets innehåll, m.m.
Överklagande ska vara skriftligt och vara undertecknad av klaganden
eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av denne.
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring
som begärs och skälen för den begärda ändringen.

13.3

Överklagandetid
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Överklagande ska ha kommit in till det högre prövningsorganet senast
inom två veckor från den dag då beslutet meddelades.
Överklagande av beslut i ärende i fråga om obehörig spelare eller matchresultats giltighet, och som avser en förenings två sista matcher i en
tävling eller kvalspelsmatch, ska dock ske senast inom tre dagar från det
att beslutet meddelades.
Om klaganden styrker att överklagandetiden inte har kunnat iakttas ska
överklagandet tas upp till prövning trots att det inkommit till prövningsorganet först efter överklagandetidens utgång.
13.4

Överklagandeavgift
Överklagande av beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska
åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet
avvisas. Om prövningstillstånd beviljas eller om annars överklagandet
helt eller delvis bifalles ska avgiften återbetalas. SDF får besluta att denna
avgift inte behöver erläggas vid överklagande till SDF-styrelsen eller av
SDF-styrelsen för ändamålet utsett särskilt organ. Den som av SvFF eller
SDF getts särskild rätt att föra talan i dessa ärenden ska inte betala avgift.
I Smålandsfotbollen tas ingen avgift ut för överklaganden till SmFF:s
styrelse.

13.5

Överklagande av SDF-organs beslut
SDF:s beslut i förbundsbestraffningsärenden får överklagas till SvFF:s
Disciplinnämnd. Prövningstillstånd krävs för att Disciplinnämnden ska
pröva SDF:s beslut
• att avvisa eller lämna en anmälan utan bifall, eller
• om tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad
alternativt fyra tävlingstillfällen.
SDF-organs beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende får
överklagas till av SDF:s årsmöte vald nämnd, SDF-styrelsen eller av SDFstyrelsen särskilt utsett organ. SDF får dock i deras stadgar föreskriva att
tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska prövas i endast en instans
av ett SDF-organ, vars beslut får överklagas till SvFF enligt vad som anges
i tredje och fjärde styckena nedan.
SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i ärende
om tävlingsbestraffning får överklagas till SvFF:s Disciplinnämnd. För att
Disciplinnämnden ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
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SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i tävlingsärende får överklagas till SvFF:s TK. För att SvFF:s TK ska ta upp ett
ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om
prövningstillstånd får avgöras av TK:s ordförande eller vice ordförande
samt en annan ledamot.

13.6

Överklagande av SvFF-organs beslut
SvFF:s Disciplinnämnds beslut i förbundsbestraffningsärenden får
överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN).
SvFF:s Disciplinnämnds beslut i ärende om tävlingsbestraffning får överklagas till SvFF:s Överklagandenämnd. För att Överklagandenämnden ska
ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
SvFF:s TK:s beslut i tävlingsärenden får överklagas till
Överklagandenämnden. För att Överklagandenämnden ska ta upp ett
ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
Överklagandenämndens beslut, respektive Förbundsstyrelsens beslut i
tävlingsärende som hänskjutits av TK enligt 7 kap. 2 § tredje stycket, får
överklagas till RIN.

13.7

Överklagande av SDF:s representantskaps beslut
Beslut av SDF:s Representantskap får överklagas till SvFF:s TK. För att
SvFF:s TK ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
Frågan om prövningstillstånd får avgöras av TK:s ordförande eller vice
ordförande samt en annan ledamot.
SvFF:s TK:s beslut får överklagas till Överklagandenämnden. För att
Överklagandenämnden ska ta upp ett ärende krävs prövningstillstånd.

13.8

Prövningstillstånd
Prövningstillstånd får meddelas av prövningsorgan endast om det är av
vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det
finns synnerliga skäl för en sådan prövning såsom att det förekommit
grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i
strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser.

14 §

Omprövning
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Om beslutsorgan fattat ett beslut i ett tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende som är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, får
beslutsorganet ändra beslutet om det kan ske utan att det blir till nackdel
för parterna i ärendet. Sådan omprövning får inte ske när det ursprungliga
beslutet överklagats.

15 §

Beslutsförhet
Såvida inte annat är särskilt föreskrivet ska minst tre ledamöter delta när
SvFF:s TK fattar beslut i tävlingsärenden.
När beslut fattas i tävlingsbestraffningsärenden ska fyra ledamöter delta.
SDF har rätt att föreskriva att när beslut fattas i tävlings- och
bestraffningsärenden ska minst tre ledamöter delta.
I Smålandsfotbollen ska minst tre ledamöter delta när beslut fattas i
tävlingsärenden.

16 §

Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket
ledamoten själv eller ledamotens organisation är part, eller av vars utgång
ledamoten eller ledamotens organisation kan vara beroende, eller i vars
handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i
vilket ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att
ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas.

17 §

Inhibition
Begäran om inhibition av beslut i tävlings- och
tävlingsbestraffningsärenden, det vill säga att beslut tillsvidare i avvaktan
på slutlig prövning inte ska gå i verkställighet, kan ges in till den i beslutet
angivna överklagandeinstansen. Angiven beslutsförhet avser även beslut
om inhibition.
Inhibitionsmöjlighet ska tillgripas endast när det är sannolikt att det
överklagade beslutet kommer att ändras. Avslag på begäran om inhibition
kan överklagas till den i beslutet angivna överklagandeinstansen.
Överklagandeinstans har rätt att på egen begäran besluta om inhibition.

18 §

Preskription
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Straffavgift eller annan tävlingsbestraffning får inte åläggas någon, om
inte förseelsen anmälts senast inom två månader från det att förseelsen
begicks eller blev känd.
Tävlingsärenden får inte bli föremål för prövning senare än ett år från det
att det aktuella sakförhållandet ägde rum, såvida inte annat föreskrivits.
Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om
nedflyttning i seriesystemet enligt 2 kap. 24 § som grundar sig på en
förenings grova åsidosättande av vad som ålegat föreningen genom att i
avsevärd omfattning underlåta att betala skatter och allmänna avgifter
eller på att en förening, inom ramen för den idrottsliga verksamheten,
gjort sig skyldig till ekonomiska eller andra oegentligheter som allvarligt
skadat idrottens anseende. Ett sådant ärende får inte tas upp till prövning
senare än sex månader efter det att domstols eller annan myndighets dom
eller beslut vunnit laga kraft.
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska ha
inkommit till behörigt organ senast inom fem dagar från matchdagen för
att kunna prövas. Anmälan avseende en förenings två sista matcher i en
tävling samt match i kvaltävling ska för att vara giltig inlämnas närmast
följande vardag efter matchdagen.
19 §

Ändring av poäng och målresultat
Ändring av poäng och målresultat får inte göras senare än 14 dagar efter
tävlingens sista match. Undantag får göras om handläggningen av ett
sådant ärende påbörjats senast fem dagar efter tävlingens sista match.

20 §

Tvister
Tvister angående spelaravtal eller annan avtalstvist mellan förening,
spelare, ledare och funktionär får inte väckas vid allmän domstol utan ska
hänskjutas till avgörande av SvFF:s Skiljenämnd.
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