TILLSTÅNDSANSÖKAN, FÖRENINGSARRANGERAD TÄVLING

Nationell tävling

Internationell tävling

Blanketten ska senast en månad före tävlingsstart skickas till Skånes FF, Husie Kyrkoväg 88, 212 38 Malmö eller tavling@skaneboll.se
Tävlingens namn:
Fotboll

Arrangör/förening:
Speldatum:

Hemsida:

Anmälningsavgift:

Priser:

Futsal

Beachsoccer

Tävlingsstyrelse:
(minst 3 personer)
Tävlingsklass

Spelform

Turneringsform

P6

F6

3 mot 3

Poolspel, utan resultat och tabell

P7

F7

3 mot 3

Poolspel, utan resultat och tabell

P8

F8

5 mot 5

Poolspel, utan resultat och tabell

P9

F9

5 mot 5

Poolspel, utan resultat och tabell

P10

F10

7 mot 7

Poolspel, utan resultat och tabell

P11

F11

7 mot 7

Poolspel, utan resultat och tabell

P12

F12

7 mot 7

Poolspel, utan resultat och tabell

P13

F13

9 mot 9

Cup med grupp-/slutspel

P14

F14

9 mot 9

Cup med grupp-/slutspel

P15

F15

11 mot 11

Cup med grupp-/slutspel

P16

F16

11 mot 11

Cup med grupp-/slutspel

P17

F17

11 mot 11

Cup med grupp-/slutspel

Pojkjunior

Flickjunior

11 mot 11

Cup med grupp-/slutspel

Herrsenior

Damsenior

11 mot 11

Cup med grupp-/slutspel

11 mot 11

Cup med grupp-/slutspel

Motion

Vi har tagit del av och följer Svenska Fotbollförbundets och Skånes Fotbollförbunds tillståndsbestämmelser: Ja
Vår tävling har undantag från tillståndsbestämmelserna (om ja, bifoga undantagen till ansökan):

Nej

Ja

Funktion:

Kontaktperson:
Mailadress:

Telefon:

Ort: ______________________________ den _______ / _______ 20_____
Underskrift: __________________________________________________

Skånes FF:s beslut:

Bifall

Malmö den: _____ / _____ 20_____

Avslag

Tävlingstillståndet gäller: _____ / _____ 20____ -- _____ / _____ 20_____

För Skånes Fotbollförbund: ______________________________________________________

Kommentar till avslag:
_______________________________________________________________________________________________________

Tillståndsbestämmelser för föreningsarrangerad tävling
Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Ansökan om tävlingstillstånd ska inkomma senast 1 månad före tävlingsstart, kopia på inbjudan ska bifogas.
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet
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.
I Skåne får inte förening eller annan arrangera tävling för spelare fr.o.m. 9 år t.o.m. 19 år under perioderna
15 april – 25 juni samt 15 augusti – 15 oktober.
Innan förening, som inte tillhör Skånes Fotbollförbund, 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.
Förbud mot att kora slutsegrare 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 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.
I cuper och turneringar med internationellt deltagande gäller förbudet enligt första stycket endast i tävlingar för spelare
t.o.m. 11 år. Detta undantag i tävlingsbestämmelserna gäller endast till och med den 31 december 2019.
Regler för organiserad fotboll
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i samband med match.
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i samband med match.
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.
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.
I tillståndsgivna tävlingar ska lag anmälas i föreningens hos Svenska FF registrerade namn.
I match får förenings lag endast bestå av spelare som är medlemmar i förening.
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer ska inges till arrangören före matchstart.
Barn- och ungdomsfotboll
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella
tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser
för överåriga spelare. I pojklag upp t.o.m. 17 år får ett år äldre flickspelare delta utan åldersdispens, antalet överåriga flickor
på plan i en pojkmatch får inte vara mer än halva antalet spelare för den aktuella spelformen.
Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får inte förekomma i tävlingar för
barn- och ungdomsspelare t.o.m. 17 år.
I matcher för spelare 6–9 år ska bollstorlek nr.3 användas, i matcher för spelare 10–13 år ska bollstorlek nr.4 användas
och i matcher för spelare 14 år och äldre ska bollstorlek nr.5 användas.
Tillstånd för radio- eller TV-sändning
Förening får inte, utan Förbundsstyrelsens tillstånd, medge radio- eller TV-sändning eller överföring av ljud och rörliga
bilder via internet eller annat medium liksom textrapportering rörande match eller förberedelser till match med undantag
för SvFFs applikation Min Fotboll och via Spiideo, där det inte behövs extra tillstånd.
Åskådare eller annan får inte utan arrangerande förenings medgivande göra videoupptagning eller annan motsvarande
upptagning av rörliga bilder och/eller ljud liksom fortlöpande textrapportering från match samt för all annan slags
resultatrapportering i kommersiellt syfte.
Tävlingsjury
Tävlingsjuryn bör bestå av minst tre personer, som inte har andra funktionärsuppdrag under tävlingen.
Det ska också anges vem som utser juryns ledamöter.
Juryn kan ges mandat att vara tävlingsstyrelse för den aktuella tävlingen och avgöra brådskande frågor av betydelse för den
fortsatta tävlingen. Juryn får dock inte pröva s.k. förbundsbestraffning, dvs när böter eller längre avstängning kan komma i
fråga. Juryn får inte heller besluta om bestraffning som ska verkställas utanför ramen för tävlingen.
Om det ges ett uttryckligt mandat i tävlingens regelverk kan juryn döma ut mer än en match avstängning i tävlingen.
Det är lämpligt att ha en tidsgräns inom vilken en anmälan i tävlingsärende ska lämnas in, t.ex. 30 min från matchens slut.
Avgift för en sådan anmälan kan också krävas, såvida detta anges i tävlingens föreskrifter.
Tävlingsarrangören kan även inrätta en egen överklagandeinstans, dit tävlingsjuryns beslut får överklagas. En sådan instans,
som kan benämnas ”överjury” ska i så fall vara reglerad i tävlingsföreskrifterna.

Nationella spelformer i Sverige
Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll, fastställdes av SvFF:s Representantskap den 20 november 2018 och tog i bruk
den 1 januari 2019 – utom såvitt avser föreningsarrangerade tävlingar och matcher, för vilka tävlingsbestämmelserna träder i kraft
den 1 januari 2020. Skånes FF rekommenderar skånska föreningar att under 2019 arrangera tävlingar enligt de nationella
spelformerna.
Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll
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.
I spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5 tillämpas inte varningar eller utvisningar.
Målchansutvisning tillämpas inte i spelformen 7 mot 7.
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.
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.

Fotbollens ”spela, lek och lär”
Beskriver vad all barn- och ungdomsverksamhet ska stå för och är baserat på svensk fotbolls mål och visioner, beprövad erfarenhet och
idrottsforskning. Ledstjärnor och riktlinjer för svensk barn- och ungdomsfotboll;
Alla ges möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill och uppleva glädje och kamratskap
Alla utvecklas personligt och idrottsligt utifrån sina egna förutsättningar
Barn- och ungdomsfotboll ska se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning
Matchsituationen ska vara positiv och ge inlärningsmöjligheter
Om allvaret/resultatkrav tonas ner, ökar förutsättningarna för en positiv utveckling
Resultatet ska alltid vara av mindre betydelse än prestationen

Förslag på spelmodeller
Barn 6–12 år
Tävlingen arrangeras inom distriktet eller i närområdet.
Föreningen tillsätter själv barndomare, match- och domarvärdar i tävlingen.
Varje lag garanteras minst 3 matcher i tävlingen. Alla deltagande lag spelar lika många matcher i tävlingen.
Tävlingen genomförs med s.k. poolspel där lag lottas mot andra lag, men där alla lag inte möts inbördes i en och samma pool.
Inga resultat och tabeller får förekomma och inga slutsegrare får koras. Priser till alla deltagande spelare.
Spelformer: 3 mot 3 för 6–7 åringar, 5 mot 5 för 8–9 åringar och 7 mot 7 för 10–12 åringar.
Ungdom 13–17 år
Skånes FF rekommenderar starkt ett turneringsupplägg där alla lag får spela lika många matcher, oavsett om man vinner eller förlorar.
Nedan presenteras tre olika upplägg som uppfyller detta:
1.
2.

3.

Cup med gruppspel + slutspel i gruppform.
Efter ett inledande gruppspel går lagen vidare till ett nytt gruppspel med en grupp för alla 1:or, en grupp för alla 2:or osv.
Cup med gruppspel + slutspel i form av dubbelsidigt slutspelsträd. Efter ett inledande gruppspel går lagen vidare till ett slutspel
med ett eller flera slutspelsträd där även förlorande lag fortsätter att spela mot andra lag som förlorar.
Poolspel där lagen spelar ett visst antal matcher utan att resultatet betyder något för det fortsatta spelet.

Anordna gärna flera olika slutspel så att de deltagande lagen får spela många matcher i tävlingen.
Föreningen tillsätter själv ungdomsdomare, match- och domarvärdar i tävlingen.
Slutsegrare får koras och lagpriser samt enskilda individuella priser får förekomma, dock inga penningpriser (se ovan).
Spelformer: 9 mot 9 för 13–14 åringar och 11 mot 11 för spelare 15 år och äldre

Undantag från spelreglerna i futsaltävlingar
I futsaltävling för barn 6–12 år är det tillåtet med undantag från målvaktsregeln och sarg får användas.
Spel på annat underlag än trägolv eller sporthallsgolv, dvs spel på konstgräs är tillåtet.
Speltiden är valfri och kan vara rullande eller effektiv.
Tillåtet med fritt antal avbytare.

