Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll

Nedanstående tävlingsbestämmelser, fastställda av SvFF:s Representantskap,
har beslutats den 20 november 2018 och träder i kraft den 1 januari 2019 –
utom såvitt avser föreningsarrangerade tävlingar och matcher, för vilka
tävlingsbestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2020.
1 § Allmänt
Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt
fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och med de förutsättningar som
följer av förevarande tävlingsbestämmelser.
De fem spelformerna för barn- och ungdomsfotboll är 3 mot 3 (6–7 år), 5 mot 5
(8–9 år), 7 mot 7 (10–12 år), 9 mot 9 (13–14 år) samt 11 mot 11 (15–19 år).
Samtliga barn- och ungdomsspelare som är samlade till match i respektive
åldersklass har rätt att delta i spelet. Deltagande i spelet bör ske enligt vad
som framgår i SvFF:s rekommendationer för barn- och ungdomsfotboll.
2 § SDF:s rätt till undantag m.m.
SDF beslutar vilket match- eller tävlingsformat, såsom serier,
sammandragningar eller motsvarande format, som tillämpas i det egna
distriktets barn- och ungdomsfotboll.
SDF som tillämpar divisionsspel, beslutar vilken spelform som ska tillämpas
för respektive division, med vägledning av rekommenderad ålder för
divisionen.
Match som, exempelvis till följd av för få antal deltagande spelare, inte kan
genomföras enligt föreskriven spelform, ska fullföljas på sätt som föreskrivs av
berört SDF.
SDF får, om det föreligger särskilda skäl, besluta om undantag från spel i den
spelform som gäller för den aktuella åldersklassen.
3 § Speltid och spelytor1
Följande speltid och spelytor gäller för barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6
t.o.m. 19 år:
1

Se även SvFF:s rekommendationer gällande spelytans storlek inom barn- och ungdomsfotbollen.

Spelform
3 mot 3 (6–7 år)

Planyta
15x10–12 m

Speltid
4x3 min (sammandrag)

5 mot 5 (8–9 år)

30x15–20 m

7 mot 7 (10–12 år)

50–55x30–35 m

9 mot 9 (13–14 år)
11 mot 11 (15 år)
11 mot 11 (16–19 år)

65–72x50–55 m
105x65 m
105x65 m

3x15 min (enskild match)
3x10 min (sammandrag)
3x20 min (enskild match)
3x15 min (sammandrag)
3x25 min
2x40 min
2x45 min

Ovan begränsar inte SDF:s rätt att enligt 4 kap. 24 § TB fastställa krav vad
avser spelplanens storlek i spelformen 11 mot 11.
Om en spelyta utgör del av en större fotbollsplan, får respektive spelyta
anpassas i proportion till storleken på den större fotbollsplanen.
SDF har rätt att besluta om undantag från speltiderna om särskilda skäl
föreligger.

4 § Bestraffningar
Bestraffning i samband med matchens genomförande sker enligt spelreglerna.
I spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5 tillämpas inte varningar eller utvisningar.
Därutöver tillämpas inte målchansutvisning i spelformen 7 mot 7.
SDF har rätt att, vad avser spelformerna 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11 mot 11,
föreskriva om avstängning i nästkommande match till följd av ackumulering
av varningar eller utvisning. SDF har även rätt att, vad avser spelformerna 7
mot 7 och 9 mot 9, besluta om tillämpning av korttidsutvisningar.
5 § Avbytare
I barn- och ungdomsfotboll används avbytare. Samtliga avbytare ska, såvida
inte annat framgår av SvFF:s tävlingsföreskrifter, bytas in under match och
utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av avbytare sker genom flygande
byten. Antal avbytare vid matchtillfället bör motsvara vad som framgår i
SvFF:s rekommendationer för barn- och ungdomsfotboll.

6 § Administrativa bestämmelser
Anmälan till, och avgifter för, deltagande i SDF:s barn-och
ungdomsverksamhet ska göras vid datum och på sätt samt med belopp som
fastställs av berört SDF.
SDF beslutar om vad som gäller beträffande spelarförteckningar och
domarrapporter i SDF:s barn- och ungdomsverksamhet.
SDF har rätt att besluta om kompletterande tävlingsbestämmelser vad gäller
konsekvenser av förenings agerande, såsom om förening utgår ur serie eller
om förening lämnar w.o.
7 § Övergång till ny spelform
Under den period som infaller efter det att av SDF arrangerade seriespelet
avslutats, dock tidigast den 1 oktober, får match genomföras enligt den
spelform som gäller för den aktuella åldersklassen fr.o.m. nästkommande
säsong.
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