Föreskrifter år 2021 - P19 Allsvenskan
Tävlingsföreskrifterna är fastställda av SvFF:s Tävlingsutvecklingskommitté den 11 november 2020.
Reviderade 2020-04-10

1 kap. - Allmänna bestämmelser
1§

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Vid tillämpning av föreskrifterna innebär ”bästa” en jämförelse av matcher i seriespelet enligt följande
förutsättningar: i första hand flest poäng, i andra hand 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, i jämförelse med antalet spelade matcher. I sista hand utses bästa lag genom fri lottning.
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) äger rätt att besluta i frågor som inte berörs i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. - Administration
Tävlingens genomförande
1§

Seriesammansättning
P19 tävlingarna består av serienivåerna Allsvenskan och div. 1.
Förening tillhörande region 6 som deltar i P19 Allsvenskan äger rätt att anmäla ett lag även till P19 div.
1. Div. 1-laget kan dock inte kvalificera sig för eller delta i kval till en högre nivå kommande säsong.
Seriesammansättningen fastställs av SvFF.

2§

Spelordning
Allsvensk nivå
Spelordningen i P19 Allsvenskan fastställs av SvFF.
Grundserierna ska avslutas senast den 14 november.

3§

Tävlingsformat

3.1

Övergripande tävlingsformat P19 tävlingarna
Under 2021 består P19 av två Allsvenska seriegrupper (norra och södra) och 6 regionala div. 1-serier.
Under 2022 består P19 av en Allsvenska (en seriegrupp om 14 lag), Superettan (två seriegrupper – norra
och södra - om vardera 14 lag) och 6 regionala div. 1-serier.
Från P19 Allsvenskan 2021 kvalificerar sig de 7 bästa lagen från respektive seriegrupp till P19
Allsvenskan 2022. Lag 8–15 från respektive seriegrupp flyttas ned till P19 Superettan 2022. Från div. 1serierna flyttas 12 lag upp till P19 Superettan 2022, enligt vad som följer av föreskrifterna för div. 1.

3.2

P19 Allsvenskan 2021
Lagen delas in i två grundseriegrupper (Allsvenskan norra respektive södra) om vardera 15 lag.
Seriespelet genomförs i form av dubbelmöten enligt seriemetoden. Lag 1 i respektive seriegrupp
kvalificerar sig till final.
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Finaler
De två seriegruppsvinnarna möts i en final. Hemmalag utses genom lottning av SvFF. SvFF arrangerar
finalerna i samråd med arrangerande förening. Finalerna spelas helgen 20/21 november. SvFF kommer
innan säsongen startat att fastställa exakt datum och tid för finalen i samråd med SEF.
Är match i finalen inte avgjord vid den ordinarie speltidens slut ska speltiden, efter en paus om fem
minuter, utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter. I förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte
mellan lagen ske med omedelbar verkan. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.
Vakanser i slutspelet
I det fall vakans i slutspelet uppstår tillsätts den vakanta platsen av ”bästa” lag 3 i P19 Allsvenskan 2021,
därefter återstående lag 3, därefter bästa lag 4 o.s.v.
I det fall vakant plats inte kan tillsättas enligt ovan äger SvFF rätt att besluta om tillsättning.
4§

Priser i tävlingarna

4.1

Allmänt
De medaljberättigade lagen erhåller 22 medaljer till spelare och ledare. 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.

4.2

P19 Allsvenskan
Segrande förening erhåller en inteckning i tävlingens trofé, en lagplakett samt RF:s
mästerskapstecken. Spelarna i segrande lag erhåller guldmedaljer och RF:s mästerskapstecken.
Andraplacerade förening erhåller en lagplakett och spelarna i andraplacerade lag erhåller stora
silvermedaljer.

5§

Matchändring
Framställning om ändrad matchdag i P19 Allsvenskan ska av arrangerande förening inges skriftligen 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.

6§

Förening som utgår ur tävling eller lämnar Walk-over (w.o.)
Förening vars lag utgår ur P19 Allsvenskan ska anmäla detta till behörigt organ inom SvFF som fastställer
följderna för tävlingen. Förening vars lag lämnar w.o. i P19 Allsvenskan utesluts ur den berörda
tävlingen. Om lag utgått eller uteslutits ur tävlingen ska lagets matcher ogiltigförklaras och såväl lagets
som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras.
Om förening som lämnat w.o., inom tre dagar efter det att matchen skulle ha spelats, begär att fortsatt
få delta i tävlingen och det finns särskilda skäl för fortsatt spel 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.
För det fall en förening under tävlingens två sista omgångar utgår ur tävlingen eller lämnar w.o. ska
tabellen inte räknas om, dvs. såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska
kvarstå. Det lag som utgått eller lämnat w.o. ska i förevarande fall dömas som förlorande lag i de
återstående matcherna med målskillnaden 0–3.
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Behörigt organ inom SvFF prövar frågor om uteslutning ur P19 Allsvenskan på grund av w.o.
Förening som utgått eller uteslutits ur tävlingen får, efter en framställan från SvFF senast den 15
november, nekas deltagande i nästkommande säsongs tävling om det föreligger särskilda skäl. Sådan
framställan prövas av TK.

Matchens genomförande
7§

Speltid
Ordinarie speltid i samtliga matcher i P19 Allsvenskan är 2 x 45 minuter.

8§

Planstorlek
I P19 Allsvenskan ska spelplanen vara minst 105 x 65 meter.
Om särskilda skäl föreligger får, efter ansökan av förening, SvFF besluta om dispens från ovan angivna
krav avseende P19 Allsvenskan.

9§

Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match. Utbytt spelare får
återinträda i spelet. Byten sker genom så kallade flygande byten i enlighet med spelreglerna. Alla spelare
som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller
inte.
Utvisad spelare får inte ersättas.

10 §

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst sju avbytares för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsenummer ska av vardera lagansvarig upprättas på
särskilt formulär. Sådant formulär, vilket tillika utgör domarrapport, hämtas från Fogis.
Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst 14 varav 7
avbytare, som får finnas i det tekniska området. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte
att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna av ansvarig person undertecknad
spelarförteckning till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.

11 § Resultatrapportering m.m.
Domaren ansvarar för att senast 24 timmar efter avslutad match rapportera matchresultat och annan
information på sätt som SvFF anvisar. Domaren ansvarar för att spara ett exemplar av domarrapporten
under hela säsongen.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i
inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmer från matchens slut, vid
uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF.
12 §

Tillgång till matcharena
Lagen ska ha tillgång till matcharenans spelplan, eller annan arenas spelplan i nära anslutning till
matcharenan, för uppvärmning senast 45 minuter före avsparkstiden. Arrangerande förening har dock
rätt, med hänvisning till krav från arenaägare, att göra undantag från denna regel.

Funktionärer
13 §

Domare och assisterande domare
I P19 Allsvenskan ska domaren vara minst div. 4-domare.
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Match i P19 Allsvenskan ska ledas av tre domare (en domare och två assisterande domare).
I P19 Allsvenskan tillsätts domare och assisterande domare av arrangerande förenings SDF. Domare i
slutspelet utses av SvFF:s Domarkommitté (DK).

Ekonomi
14 §

Avgifter

14.1

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 5 000 kr för P19 Allsvenskan.
Föreningarna i P19 Allsvenskan betalar anmälningsavgiften till SvFF. Anmälningsavgiften ska vara
inbetald senast den 31 mars 2021.

14.2

Särskild avgift
Förening som efter beslutad seriesammansättning och före seriestart utgår eller utesluts ur tävlingen får
åläggas att till SvFF betala en särskild avgift om 2 500 kr. Förening som efter seriestart utgår eller
utesluts ur tävlingen får åläggas att till SvFF betala dubbel anmälningsavgift.

14.3

W.o-avgift
Förening som lämnar w.o. får till SvFF betala en avgift om 2 500 kr.

15 §

Ersättning gällande resekostnader vid lämnad w.o. (bortaförening)
Förening som lämnar w.o. till bortamatch åläggs att ersätta motståndarföreningen för resa (tur och
retur) mellan de två föreningarna, räknat från respektive kansliort. Ersättning ska betalas i form av en
milersättning om 100 kr/mil.
Berörd förening har rätt att fakturera den förening som lämnat w.o. och detta ska göras senast den
30 november innevarande kalenderår.

16 §

Ersättning gällande extra kostnader
Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad ändrad speldag, får behörigt
organ inom SvFF 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 behörigt organ inom SvFF 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 P19 Allsvenskan utgår inte ersättning till arrangerande förening för eventuella
extra kostnader för domare och övriga funktionärer.

17 §

Resekostnadsfördelning
Föreningarna i P19 Allsvenskan ansvarar solidariskt för samtliga resekostnader inom respektive
seriegrupp samt för kostnaderna i respektive slutspelsomgång. Kostnadsfördelning äger endast rum i de
fall någon förening inom seriegruppen/slutspelsomgång är berättigad till 3 000 kr eller mer i ersättning.
SvFF ansvarar för administrationen av resekostnadsfördelningen. Efter att tävlingen är avslutad erhåller
föreningarna en faktura eller en utbetalning (i de fall resekostnadsfördelningsprincipen aktualiseras).

18 §

Övriga ekonomiska föreskrifter
Eventuella övriga ekonomiska föreskrifter gällande P19 Allsvenskan fastställs av SvFF.
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Vakanser
19 §

Vakanser
Vakant plats som uppstår i P19 Allsvenskan efter den 1 mars tillsätts inte, om inte särskilda skäl
föreligger.

19.1

P19 Allsvenskan 2021
De två första vakanserna som uppstår i P19 Allsvenskan tillsätts inte, med anledning av att samtliga lag i
kvalet till P19 Allsvenskan redan uppflyttats och att serienivån består av två extra lag.
Om en tredje vakans uppstår i P19 Allsvenskan tillsätts vakansen enligt turordningen nedan.
Om vakans uppstår innan SvFF remitterar serieförslaget till SDF gäller urvalet av lag i hela landet.
Uppstår vakans efter det att SvFF remitterat serieförslaget eller det att serierna fastställts gäller urvalet
av lag inom det aktuella geografiska område där den vakanta platsen uppstod.
a)

”bästa” lag 3 i Fortsättningsserie C av P19 Allsvenskan 2020, därefter återstående lag 3, därefter
”bästa lag 4 o.s.v.

I det fall vakant plats inte kan tillsättas enligt ovan äger SvFF rätt att besluta om tillsättning.
19.2

P19 Allsvenskan 2022
Om en vakans uppstår i P19 Allsvenskan 2022 tillsätts vakansen enligt turordningen nedan.
a)

”bästa” lag 8 i P19 Allsvenskan 2021, därefter återstående lag 8, därefter ”bästa” lag 9 o.s.v.

I det fall vakant plats inte kan tillsättas enligt ovan äger SvFF rätt att besluta om tillsättning.
19.3

P19 Superettan 2022
Om en vakans uppstår i P19 Superettan 2022 tillsätts vakansen enligt turordningen nedan.
a)

”bästa” icke uppflyttade lag från regionala seriespelet (div. 1) 2021, därefter ”näst bästa” osv.

3 kap. - Bestraffning, handläggning av ärenden m.m.
1§

Bestraffning av spelare och ledare m.m. i seriespel
Beträffande bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övriga händelser i samband med
matcher i tävlingarna tillämpas vad som föreskrivs i 5 kap. SvFF:s TB med tillägg enligt nedan.

2§

Bestraffning av spelare och ledare i slutspel
Spelare som utvisats i sista grundseriematchen får inte spela i lagets första match i slutspelet.
Person som avvisats i sista grundseriematchen får inte i lagets första match i slutspelet uppträda vare sig
som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan grundserie och slutspel.

3§

Administration och tävlingsstyrelse
SvFF administrerar och är tävlingsstyrelse i P19 Allsvenskan.

4§

Handläggning av ärenden
Beträffande handläggningen av tävlings- och bestraffningsärenden i P19 Allsvenskan tillämpas vad som
föreskrivs i 7 kap. SvFF:s TB om förbundsserierna.

6

4 kap. - Representationsbestämmelser
1§

Allmänt
I P19 Allsvenskan gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyller högst 19 år får delta.
Spelare har enbart rätt att representera den förening spelaren är registrerad för.
SDF:s bestämmelser om representation med stöd av 2 kap. 7 § Representationsbestämmelserna får inte
tillämpas i P19 Allsvenskan.

1.1

1:a septemberregeln
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet
efter den 4 september får inte delta i den nya föreningens matcher i tävlingen.

