Föreskrifter - SM för Flickor 17 år (F17), 2021
Fastställda av Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutvecklingskommitté den 11 november 2020 reviderad den 21
maj 2021

1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Tävlings- och spelregler
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.
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2§

Tävlingsstyrelse m.m.
F17, vilket är en förbundsserie, anordnas av SvFF och administreras av SDF. SvFF anordnar och
administrerar slutspelet.
SDF-styrelsen, eller av SDF-styrelsen utsett organ, är tävlingsstyrelse i seriespelet i F17. SvFF:s
tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse i slutspelet.

2 kap. – Tävlingens genomförande
1§

Anmälan och behörighet att delta
Fri anmälan råder till F17. Lag ska alltid anmälas till, och delta i, tävlingen i föreningens officiellt
registrerade namn.
Kombinerade lag som består av maximalt två föreningar har rätt att delta i tävlingen. I dessa fall anmäls
lagen i ett kombinerat lagnamn, vilket ska godkännas av SvFF.
Anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 januari 2021. Om det föreligger särskilda skäl
får SvFF förlänga anmälningstiden.

3§

Priser
Segrande förening i slutspelet erhåller 22 st. stora silvermedaljer. Förlorande finallag erhåller 22 st. små
silvermedaljer. 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
spelaren 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§

Tävlingsmetod och spelordning
F17 avgörs i regionala seriegrupper och därefter genom slutspel. Slutspelet består av , kvartsfinaler,
semifinaler och final. Segrande förening i slutspelet utses till Svenska Mästare för Flickor 17 år.
Spelordningen i de regionala seriespelen fastställs av administrerande SDF. Serierna ska vara avslutade
senast vid den tidpunkt som SvFF beslutar. Efter färdigspelade serier genomförs SM-slutspel enligt 4.2 §.

4.1

Seriespel
Sammansättningen av lag i respektive seriegrupp bestäms utifrån geografisk närhet lagen emellan, med
beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist. Varje lag spelar minst två matcher mot varje
annat lag i sin seriegrupp. Administrerande SDF har dock rätt att besluta om annat serieformat,

Lag 1 i varje seriegrupp kvalificerar sig till slutspel.
4.2

Alternativt Tävlingsformat
Administrerande distrikt har rätt att besluta om alternativt tävlingsformat.
Sammansättningen av lag i respektive seriegrupp bestäms utifrån geografisk närhet lagen emellan, med
beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist. Varje lag spelar en matchmot varje annat
lag i sin seriegrupp.
Lag 1–4 i respektive seriegrupp kvalificerar sig till fortsättningsserie A (A-serie).
Resterande lag i respektive seriegrupp kvalificerar sig till fortsättningsserie B (B-serie)
Poängställningen nollställs mellan de regionala seriespelen och fortsättningsserierna.

4.2.1 A-serie
De lag från respektive seriegrupp som kvalificerat sig till A-serien möter resterande lag från den
ursprungliga seriegruppen i enkelmöte. Lag 1 i varje A-serie kvalificerar sig till slutspel.
4.2.2 B-serie
De lag från respektive seriegrupp som kvalificerat sig till B-serien möter resterande lag från den
ursprungliga seriegruppen i enkelmöte

4.3

Slutspel
Vilka lag som möter varandra i kvarts- och semifinaler bestäms utifrån geografisk närhet lagen emellan,
med beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist.
Kvartsfinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive kvartsfinal är hemmalag.
Segrande lag i kvartsfinalerna kvalificerar sig till semifinalspel.
Semifinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive semifinal är hemmalag. Segrande
lag i semifinalerna kvalificerar sig till finalspel.
Finalen avgörs genom enkelmöte. Hemmalag i finalen utses genom fri lottning av SvFF:s kansli. Segrande
lag i finalen utses till Svenska Mästare för Flickor 17 år. SvFF arrangerar finalen i samråd med
arrangerande förening.
Rankingen i slutspelet baseras på de deltagande lagens seriespel. I första hand jämförs tabellplacering, i
andra hand erhållna poäng, i tredje hand målskillnad, dvs. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta
mål och därefter flest antal gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet. I sista
hand utses högst rankat lag genom fri lottning.

5§

Vakanser

5.1

Seriespel
Vakant plats tillsätts inte, om inte särskilda skäl föreligger.

5.2

Slutspel
Om vakant plats uppstår i slutspelet i F17 till följd av att något av de lag som kvalificerat sig till slutspel
uteslutits eller utgått ur slutspelet tillsätts den vakanta platsen av det lag (som inte kvalificerat sig till
slutspelet) som i samma seriegrupp placerade sig närmast efter föreningen som har uteslutits eller
utgått ur tävlingen. I andra hand ersätts platsen av det lag som därefter placerat sig i den aktuella
seriegruppen osv. I tredje hand tillsätts vakant plats av det bäst rankade laget (i de övriga
seriegrupperna) som inte kvalificerat sig till slutspelet.

6§

Matchändring

Framställning om ändrad matchdag i F17 ska av arrangerande förening inges skriftligen till
administrerande SDF, senast fyra dagar före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak till önskad
ändring samt 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 F17 ska anmäla detta till behörigt organ inom SvFF som fastställer följderna
för tävlingen. Förening vars lag lämnar w.o. i F17 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.
Behörigt organ inom SDF prövar frågor om uteslutning ur F17 på grund av w.o.
Förening som utgått eller uteslutits ur tävlingen får, efter en framställan från administrerande SDF som
inkommit till SvFF senast den 1 november, nekas deltagande i nästkommande säsongs tävling om det
föreligger särskilda skäl. Sådan framställan prövas av TK.

7§

Ekonomi

7.1

Anmälningsavgift
Varje deltagande förening ska erlägga en anmälningsavgift om 2 500 kr, vilken inbetalas till respektive
administrerande SDF senast den 31 mars 2021.

7.2

Särskild avgift
Förening som efter beslutad seriesammansättning och före seriestart utgår eller utesluts ur tävlingen
får, utöver anmälningsavgiften, åläggas att till berört administrerande SDF inbetala en särskild avgift om
2500 kr. Förening som efter seriestart utgår eller utesluts ur tävlingen får, utöver anmälningsavgiften,
åläggas att till SvFF eller berört administrerande SDF inbetala dubbel anmälningsavgift om 5000 kr.

7.3

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

7.4

Resekostnadsfördelning
Föreningarna i F17 ansvarar solidariskt för samtliga resekostnader inom respektive seriegrupp samt för
resekostnaderna i respektive slutspelsomgång. Kostnadsfördelning äger endast rum i de fall någon
förening inom seriegruppen/slutspelsomgången 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).

3 kap. – Genomförande av match
1§

Speltid
Speltiden i samtliga matcher är 2 x 45 minuter.

Är match i tävlingens slutspel 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.
2§

Planstorlek
I F17-serierna ska spelplanen vara minst 100 x 60 meter.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens sökas hos respektive administrerande SDF för matcher i
regionalt seriespel och av SvFF för matcher i slutspelet.

3§

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.

4§

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 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.
Domaren ansvarar för att rapportera till SvFF eller administrerande SDF via Fogis senast 24 timmar efter
matchens slut. 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 eller, i
tillämpliga fall, SDF.

5§

Resultatrapportering
Det är domarens skyldighet att på så sätt som anvisas rapportera resultat och annan information i det
regionala seriespelet till administrerande distrikt och i slutspelet till SvFF.

6§

Domare och assisterande domare
Domare i regionala seriespelet ska vara minst div. 3-domare, dam och utses av arrangerande förenings
SDF. Match i F17 ska ledas av tre domare (en domare och två assisterande domare). Domare i slutspelet
utses av SvFF:s Domarkommitté (DK).

7§

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.

4 kap. – Bestraffning
1§

Utvisning av spelare, bestraffning av ledare och övriga händelser
Beträffande bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse i seriematch 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 seriematchen får inte spela eller befinna sig i det tekniska området under
lagets första slutspelsmatch.
Ledare som avvisats i sista seriematchen får inte under lagets första slutspelsmatch uppträda vare sig
som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll i enlighet med vad som följer av 5 kap. 16 § TB.
Varningar och avstängningar till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan serie- och
slutspelsmatcher.
I slutspelet tillämpas 5 kap. TB i tillämpliga delar.

5 kap. – Representationsbestämmelser
1§

I F17 gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyllt minst 15 år (födda 2006) och
högst 17 år (födda 2004) får delta. Till varje match måste deltagande lags spelarförteckning bestå av
minst 50 % spelare som under innevarande kalenderår fyllt minst 16 år (födda 2005) och 17 år. Spelare
ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

1.1

Överåriga spelare
Maximalt tre överåriga spelare (födda tidigast 2003, dvs. under innevarande kalenderår fylla högst 18
år) får delta per match och förening. Av dessa får maximalt två spelare delta som utespelare. Överåriga
spelare ska vara registrerade i den deltagande föreningen.

2§

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.

3§

SDF:s bestämmelser om representation med stöd av 2 kap. 7 § SvFF:s Representationsbestämmelser får
inte tillämpas i F17.

