SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND
TÄVLINGSFÖRESKRIFTER DM FOTBOLL FÖR UNGDOMAR
Distriktsmästerskapet (DM) spelas i enlighet med Svenska FF:s och Skånes FF:s tävlings- och
representationsbestämmelser (TB/RB) samt ”Spelregler för fotboll”. Följande specifika föreskrifter
gäller DM i tävlingsklasserna för ungdomslag. Det åligger hemmalaget att tillse så att dessa
tävlingsföreskrifter finns att tillgå vid varje enskild match i DM så att berörda lag och funktionärer
kan ta del av dem på idrottsplatsen om så erfordras.
Tävlingsklasser:
Flickor:
F14-klassen avser spelare som under innevarande år fyller högst 14 år.
F16-klassen avser spelare som under innevarande år fyller högst 16 år.
Inga överåriga spelare tillåts delta i DM. Beviljade åldersdispenser gäller inte för spel i DM.
Pojkar:
P14-klassen avser spelare som under innevarande år fyller högst 14 år.
P16-klassen avser spelare som under innevarande år fyller högst 16 år.
Inga överåriga spelare tillåts delta i DM. Beviljade åldersdispenser gäller inte för spel i DM.
Tidplan och spelordning
Se www.skaneboll.se för omgångsschema till tävlingsklasserna.
Gruppspel:
Spelas lördagar eller söndagar där hemmalaget bestämmer spelordningen, match får genomföras även
på helgfri vardag men då måste båda lagen vara överens om spelordningen.
Reglerande cupomgångar:
De inledande omgångarna som reglerar antalet lag i cupspelet spelas söndagar, match får genomföras
även på helgfri vardag men då måste båda lagen vara överens om spelordningen.
Cupspel:
Spelas onsdagar med fastställd avsparkstid till 19.00, match får genomföras även på annan speldag
eller avsparkstid men då måste båda lagen vara överens om spelordningen.
Finaler:
Fastställs och spelas i samråd med berörda finallag.
Spelmetod:
14-årsklasserna spelas enligt spelregler för barn-/ungdomsfotboll i spelformen 9 mot 9.
16-årsklasserna spelas enligt spelregler för barn-/ungdomsfotboll i spelformen 11 mot 11.
DM inleds med gruppspel enligt seriemetoden.
Avancemang från det inledande gruppspelet leder till vidare spel enligt cupmetoden (utslagstävling).
Tävling enligt seriemetod innebär att placering avgörs enligt följande:
1) antal poäng 2) inbördes resultat 3) målskillnad 4) antal gjorda mål
Vid helt lika enligt ovan sker avgörandet genom lottdragning.

Tävling enligt cupmetoden innebär att om match vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord gäller
att speltiden förlängs med 2 x 10 min. Har matchen inte avgjorts efter förlängning tillgrips
straffsparkstävling enligt ”Spelregler för fotboll”.
Seedningsgrupper och lottning:
I gruppspelet lottas lagen in i grupper om tre eller fyra lag där alla gruppsegrare och tillämpligt antal
grupptvåor och i förekommande fall även grupptreor går vidare till spel enligt cupmodellen med
direktutslagning (se omgångsschema för vilka lag som går vidare).
SEF-föreningar och lag från P15 Skåne A, placerat på plats 1-8 i föregående års höstserie, samt lag som
går till Ligacupens (förbundstävling) slutspel i mars månad står över gruppspelet i P16-klassen.
Särskilt gällande DM-tävlingen 2021:
Eftersom Ligacupen ställdes in pga. covid-19 situationen 2020/2021 går P16-lag som var anmälda till
Ligacupen in i gruppspelet till 2021-års DM-tävling.
I cupspelet tillämpas fri lottning.
Hemmalag i respektive match avgörs på så sätt att det lag som haft bortamatch i föregående omgång
får hemmamatch. Om båda haft borta- eller hemmamatch är först draget lag i lottningen hemmalag
Matchändring:
DM-match får flyttas till annat speldatum eller annan avsparkstid under förutsättning att detta
meddelas till Skånes FF:s tävlingsavdelning enligt gällande tävlingsbestämmelser.
Ansökan sker via matchändringsformuläret som finns på www.skaneboll.se.
Speltid:
Speltid för matcherna i F16 och P16 är 2 x 45 min.
Speltid för matcherna i F14 och P14 är 3 x 25 min.
Avbytare:
Antalet avbytare i F14 och P14 är rekommenderat till 4st per match.
Antalet avbytare i F16 och P16 får enligt gällande tävlingsbestämmelser uppgå till max 5st per match.
I samtliga matcher är det flygande byte enligt spelregler för fotboll som gäller.
Representation:
Spelare får endast representera den förening som spelaren vid varje tidpunkt är registrerad för.
Kombinerade lag får delta i DM-tävlingar för ungdomslag.
Utlånad professionell spelare (RB 3 kap 13§) får delta för den lånande föreningen i DM-tävlingen.
Utlånad amatörspelare (RB 2 kap 7§) får delta för den lånande föreningen i DM-tävlingen.
Spelarlegitimationskort:
Varje spelare, vid match i F16 och P16, ska till domaren före match uppvisa av Skånes FF utfärdad
spelarlegitimation. Finns ej spelarlegitimationskortet med ska annan fotolegitimation uppvisas för att
spel ska godkännas, dock utgår en administrationsavgift för föreningen enligt gällande
tävlingsbestämmelser. Spelare i föreningar som under innevarande år deltar i Svenska FF:s nationella
P16-serier behöver inte uppvisa spelarlegitimationskort eller annan fotolegitimation!
Utrustning:
Det är bortalagets skyldighet att ta reda på utseendet på hemmalagets dräkt.
Vid lika dräktfärg ska bortalaget byta matchdräkt.
Arrangerade förening ansvarar för att två matchbollar (storlek 5) finns tillgängliga till matchen.

Planstorlek och spelplan:
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus, utom- eller inomhus.
F14 och P14:
DM-matcher i 14-års klasserna (9 mot 9) ska spelas på plan som 65–72 x 50–55 meter.
Målstorlek 5–7,32 m x 2–2,44 m.
F16 och P16:
DM-matcher i 16-års klasserna (11 mot 11) ska spelas på plan som är 100–105 x 60–65 meter.
Målstorlek 7,32 m x 2,44 m.
Spelarförteckning:
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i
förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarige 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 elva (11) varav fem (5) avbytare,
som får finnas i det tekniska området. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att
antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen i ett exemplar 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 särskilda skäl föreligger.
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för laget ansvarig person. Efter matchen skall en
ansvarig från vartdera laget underteckna den av domaren komplett ifyllda domarrapporten d.v.s.
med angivande av slutresultat, varningar, spelarbyten, utvisningar etc.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna sparas i 30 månader och att matchen registreras och
godkänns i FOGIS inom 48 timmar efter spelad match. 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 Skåne FF:s Disciplinnämnd (DpN)
Resultatrapportering:
Det är hemmalagets skyldighet att meddela matchresultatet till Skånes FF direkt efter spelad match.
Resultatet ska meddelas via SMS till 0730-126126 senast 60 minuter efter spelad match.
Ange i SMS:et följande: Matchnummer (mellanslag) Hemmamål (mellanslag) Bortamål
Mediakontakter:
Respektive lag rekommenderas att hålla berörd media informerade om sina matcharrangemang i DM.
Priser:
Segrande lag erhåller en segerpokal/cup att behålla i föreningen.
Båda finallagen erhåller 22 individuella priser till sina spelare/ledare.
Varningar, utvisningar, bestraffningar:
Varning (gult kort) i DM-tävlingarna för ungdomar medför en tidsbegränsad utvisning om 5 min.
Vid utvisning (rött kort) är spelaren utvisad för resten av matchtiden. Dessutom skall spelaren stå
över den nästkommande matchen i den aktuella tävlingsklassen. Om det är en grov utvisning anmäls
förseelsen av domaren till Skånes FF:s Disciplinnämnd (DpN) som beslutar om eventuell påföljd.
Ledare som ådrar sig tre singelvarningar i olika DM-matcher i samma tävlingsklass ska stå över
nästkommande match i den aktuella tävlingsklassen. Vid utvisning är ledaren utvisad för resten av
matchtiden. Dessutom skall ledaren stå över den nästkommande matchen i den aktuella klassen.

Ansvar för spelares medverkan:
Spelare och berörd förening ansvarar för att tillse att ledare som fått tre singelvarningar respektive
spelare eller ledare som utvisats inte spelar nästkommande match i samma tävling.
Ekonomi:
Hemmalaget svarar för domar-, plan- och eventuella arrangemangskostnader samt tillgodoräknar sig
eventuella arrangemangsintäkter. Bortalaget svarar själv för sina rese- och övriga kostnader.
Finalarrangemanget står Skånes FF för i samarbete med arrangerande förening.
Walk over (wo):
Lag som inte ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning döms att betala en wo-avgift enligt
gällande TB. Det är tillåtet att i gruppspel lämna en walk-over (wo), men om samma lag lämnar en
andra wo utesluts laget ur DM och det uteslutna lagets samtliga matcher utgår, såväl spelade som
ospelade. Vid uteslutning debiteras en uteslutningsavgift enligt gällande tävlingsbestämmelser.
Domare:
Skånes FF tillsätter behöriga domare enligt gällande tävlingsbestämmelser till alla matcher i DM för
ungdomslag. Assisterande domare tillsätts fr.o.m. semifinaler i alla tävlingsklasser.
Domararvode:
Se http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/domararvoden/ för gällande domararvode.
Tävlingsstyrelse:
Skåne FF:s Disciplinnämnd (DpN) är tävlingsstyrelse för DM-tävlingarna.
Anmälan:
Eventuell anmälan (protest) ska insändas skriftligt till Skåne FF:s Disciplinnämnd (DpN) inom fem
dagar från matchdagen. En anmälan ska åtföljas av en avgift om 2000 kr som återbetalas vid bifall.
Notera dock särskilt att domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i regelboken
slutgiltiga. Anmälan mot sådant beslut kan inte föranleda omspel.
Övrigt:
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska FF:s och Skåne FF:s tävlings- och
representationsbestämmelser i tillämpliga delar. Det är föreningens, ledarens och funktionärens
skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och
övriga tävlingsregler. Skåne FF:s Disciplinnämnd (DpN) äger rätt besluta i frågor som inte förutsetts i
dessa föreskrifter.

