Tävlingsbestämmelser 2021 Dalarna kortversion

Tävlings- och Representationsbestämmelser för DFF:s tävlingsverksamhet
2021
Sammanfattning av de viktigaste bestämmelserna för förberedelse och
genomförande av matcher.
För kompletta bestämmelser hänvisas till:
•
TB 2021 Dalarna
Tävlingsbestämmelser för DFF:s tävlingar 2021
•
RB 2021 Dalarna
Representationsbestämmelser för DFF:s tävlingar 2021
•
TB RB 2021 Dalarna Ungdom
Kompletterande tävlingsbestämmelser för DFF:s ungdomstävlingar 2021
Dessa bestämmelser och övriga tävlingsregler finns på DFF:s hemsida
Där finns även de särskilda föreskrifter som gäller för vissa cuptävlingar
OBS!
För kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2
damer och för Samarbetsserier med granndistrikt hänvisas till separata dokument på
DFF:s hemsida

TÄVLINGSBESTÄMMELSER (TB 2021)
Begrepp
Här framgår förtydligande av de begrepp som finns i TB 2021
Nedanstående bestämmelser som är markerade med * är förkortade vad avser
övergripande bestämmelser.
För komplett text hänvisas därför till TB Dalarna 2021

1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Regler för organiserad fotboll *
I tillämpliga delar ska dessa tävlingsbestämmelser även gälla för träningsmatch.

3§

Innehåll i SvFF:s tävlingsregler
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om
innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

2 kap. – Tävlingens genomförande
5§

Placering i tävling*
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika
poängställning avgörs placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda
mål och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål.
Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande, där vid lika
målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas en
skiljematch på neutral spelplan, dock endast då fråga är om serieseger, upp- eller
nedflyttning eller priser.

9§

Sammansättning distriktsserierna* - Upp- och nedflyttningsbestämmelser*
I enlighet med TB 2021 Dalarna
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19 §

Spelordning*
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Spelordning för varje serie fastställs av Tävlingsstyrelsen först efter att föreningarna har haft
möjlighet att göra justeringar i Tävlingsstyrelsens förslag
Notera: Om fastställd spelordning förändras p.g.a. att lag utgår så har Tävlingsstyrelsen
inriktningen att förändra spelordningen så att minst 12 omgångar genomförs i berörd serie.
Detta kan dock inte ske senare än 14 dagar före innan seriestart i berörd serie.
Om inte annat överenskommes mellan berörda föreningar skall 48 timmars speluppehåll
gälla mellan tävlingsmatcher.
Förening skall förlägga hemmamatch mot gästande U-lag så att inte speldag kolliderar med
den föreningens A-lagsmatch. Det ankommer på den förening som har U-lag att kontrollera
att detta skett.
Hemmalaget kan efter framställan till Tävlingsstyrelsen medges undantag från denna
bestämmelse om särskilda skäl anses föreligga.
En sådan framställan skall göras före seriestart. Sker förändring i spelordning efter att serien
startat för något av berörda föreningars lag skall framställan ske inom 7 dagar från det att
förändringen meddelats berörd förening.
I seniorserier med maximalt 18 omgångar skall den första höstomgången (returmatchen)
spelas som den sista matchen på vårsäsongen
I tävlingsmatcher för seniorer, juniorer och Pojkar 17 Elit och pojkar division 1 får avspark fr.
om 9/8 inte ske efter klockan 18.30, fr. o m 23/8 inte efter klockan 18.00, fr. o m 6/9 inte
efter klockan 17.30 samt fr. o m 13/9 inte efter kl. 17.00 om inte erforderlig belysning finns
att tillgå
I övriga tävlingsmatcher skall dessa klockslag ses som en stark rekommendation.
Sista speldagen skall samtliga matcher i samma seriegrupp börja vid samma klockslag
(gäller serier med upp- och nedflyttning). Tävlingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger
medgiva annan tid för avspark.
Matcherna skall, med hänsyn till gästande lag och domare, på lördagar, söndagar och
helgdagar börja tidigast klockan 11.00 och senast klockan 18.00 om inte båda lagen och
uttagen domare överenskommer om annat.
Tävlingsstyrelsen kan godkänna att match gäller som både serie- och cupmatch.
Spelare som utvisats i match som Tävlingsstyrelsen godkänt att gälla både som serie- och
cupmatch, skall stå över den först påföljande tävlingsmatchen i samma serie- eller
cuptävling.
Kallelse av gästande lag och funktionär se TB kap 4 § 10
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.

20 §

Avsparkstid m.m.*
SvFF respektive SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter, varöver föreningen
inte råder, medge ändrad matchdag (eller avsparkstid) på grund av omständighet som
kommit till arrangerande eller gästande förenings kännedom efter spelordnings fastställande.
Om det finns särskilda skäl får SvFF respektive SDF besluta att godkänna byte av hemmabortamatch.

21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid*
För DFF:s tävlingar gäller:
För matcher i DFF:s tävlingsverksamhet där huvuddomaren tillsätts av förbundet gäller:
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall hemmalaget betala en
administrativ avgift på 500 kronor. Tävlingsstyrelsen får, vid exempelvis extraordinära
omständigheter varöver föreningen inte råder befria föreningen från avgift. Som särskilda
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skäl betraktas omständigheter som kommit till arrangerande eller gästande förenings
kännedom efter spelordningens fastställelse.
Matchändring kan inte ske senare än 24 timmar före fastställd matchstart.
I de fall matchändring sker utan att Tävlingsstyrelsen beviljat detta kommer en avgift på
1.000:- debiteras hemmalaget.
Förutsättningar för ändring av match- och/eller avsparkstid i sista spelomgången
- båda föreningarna och berörd domare/matchförmedlare skall godkänna förändringen
- matchens resultat får inte påverka upp- och/eller nedflyttning i berörd serie
- match flyttas i första hand till tidigare avsparkstid på fastställd matchdag eller till en
dag före den fastställda matchdagen.
Tävlingsstyrelsen kan efter framställan medge flytt om en förenings både A-lag och U-lag har
match på den fastställda matchdagen. Detta gäller även om matchens resultat kan påverka
upp- och nedflyttning i berörd serie. I första hand skall matchen flyttas till dag före den
fastställda matchdagen. Detta gäller även i kvalspel.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.
För matchändring där båda lagen är överens om ny matchdag gäller:
Byte av speldag skall alltid godkännas av TK (kansliet) men observera förutsättningen:
• Båda föreningarna skall vara överens om datum för nytt matchtillfälle.
• Hemmalaget kontaktar i god tid Matchförmedlaren (MF) för berörd domare.
• Om MF inte godkänner ny matchdag gäller fastställd matchdag.
• Om MF godkänner ny matchdag kontaktar Hemmalaget berörd domare.
• Om Domaren inte godkänner ny matchdag så gäller fastställd matchdag och domaren
meddelar detta till MF.
• Om Domaren godkänner ny matchdag meddelar Domaren detta till MF som i sin tur
meddelar DFF:s kansli och därmed har TK godkänt matchändringen.
• Hemmalaget meddelar snarast bortalaget att matchändringen är godkänd
22 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.*
För DFF:s tävlingar gäller:
Påföljd då lag lämnar w.o.
Förening, vars lag lämnar w.o. skall till DFF betala en straffavgift motsvarande en serieavgift.
Förening som i näst sista och sista omgången lämnar w.o. skall till DFF betala en
straffavgift motsvarande två serieavgifter
Lämnas w.o. i bortamatch skall det ”felande” laget ersätta den arrangerande föreningen
enligt följande:
Ev. matchfunktionärskostnader och/eller reklamkostnader samt resekostnad för den spelade
eller återstående seriematchen mellan lagen (100:-/mil)
Kostnaden skall debiteras via faktura och betalas inom 30 dagar. Förening som inte betalar
ovanstående kostnader samt avgiften till DFF kan nekas delta i kommande års seriespel.
Lag som lämnar sin andra w.o.:
Lag som två gånger under samma spelår uteblir från match (lämnar w.o.) skall
uteslutas ur serien. I övrigt gäller samma bestämmelser som i stycket ”Påföljd då lag lämnar
w.o.” Tävlingsstyrelsen kan besluta om fortsatt spel om särskilda skäl föreligger.
Lag som utgår eller utesluts ur tävling
Förening som efter beslutad seriesammansättning och före seriestart lämnar tävlingen skall
betala en särskild avgift utgörande 1 st. serieavgift i aktuell serie.
Förening som efter seriestart på egen begäran drar sig ur serie eller som utesluts skall betala
en särskild avgift utgörande 2 st. serieavgifter i aktuell serie. Föreningen skall dessutom
ersätta de föreningar man mött på hemmaplan i enlighet med stycket ”Påföljd då lag lämnar
w.o.”
Kvaltävling:
Förening som lämnar w.o. i kvaltävling utesluts ur tävlingen. Föreningens eventuella tidigare
matcher annulleras.
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Tävlingsstyrelsen kan besluta om fortsatt spel om särskilda skäl föreligger.
Förenings vars lag på egen begäran utgår eller utesluts ur seriespel skall kommande säsong
nedflyttas till lägsta serien.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.

3 kap. – Förenings egen match eller tävling
I enlighet med bestämmelserna i TB 2021

4 kap. – Genomförande av match
Allmänt
1§

Speltid
Speltiden i senior- och juniormatch ska vara längst 2 x 45 minuter. I match i
förbundsserierna, SM Flickor 17 samt SM Pojkar 17 och 19 ska speltiden vara 2 x 45 minuter.
För DFF:s tävlingar gäller:
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.

2§

Spelares behörighet att delta i match*
Endast spelare som är behörig i enlighet med SvFF:s Representationsbestämmelser får delta
i match.
Dam- och flickspelare får delta i herr- och pojklag om spelarna i övrigt är behöriga att delta i
match. Herr- och pojkspelare får inte delta i dam- och flicklag. I av SDF anordnade tävlingar
för spelare t.o.m. 12 år får dock pojkspelare delta i flicklag. SDF får meddela bestämmelser
vad avser mixade lag.
I match får förenings lag endast bestå av spelare som är medlemmar i föreningen. Spelare
som antecknas på spelarförteckning förutsätts vara medlem i föreningen.

3§

Spelares behörighet i distriktstävlingsmatch*
För DFF:s tävlingar gäller:
Behörighetskrav, ex. spelarlegitimation krävs inte i DFF:s tävlingar.

5§

Ersättare och avbytare*
För DFF:s tävlingar gäller:
Avbytare
Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla fem får bytas in under
match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång,
s.k. flygande byte. Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i
matchen, oavsett om de blivit inbytta eller inte. Utvisad spelare får inte ersättas.
Se även RB Kap 1 § 12
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.

6§

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig 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 fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska
området (angående det tekniska området se 4 kap. 14 och 15 §§). Om lagledare, tränare
eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara
antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför
inte att spelaren är obehörig.
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Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen 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 domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren ansvarar för att
uppgifterna inom sex timmar rapporteras till SvFF via FOGIS gällande Allsvenskan – div. 3,
herrar, och OBOS Damallsvenskan – div. 1, damer. 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 SvFF eller, i
tillämpliga fall, SDF.
SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart skrivfel av
domaren, på eget initiativ rätta domarrapport.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda regler vad gäller hantering av digital
spelarförteckning och domarrapport.
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller:
Ovanstående bestämmelse gäller i tillämpliga delar med följande tillägg:
Matchrapporten skall innehålla namn och funktion på högst fem ledare som finns på spelaroch lagledarbänken. Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten
av domaren omgående registreras via domarinloggning i FOGIS. Originalrapporten ligger till
grund för matchfakta av olika slag såsom resultat, utvisningar, varningar m.m.
OBS/ Om inte tillåtet antal spelare (11 st.) anmälts på matchrapporten före match får under
matchen komplettering med nya spelare endast ske upp till fullt lag (11 spelare).
Komplettering med avbytare får således inte ske.
Rapportering av resultat i serie- och cupspel domare skall ske av domaren till DFF antingen
via sms 0730-126 126 eller FOGIS domarinloggning omgående efter spelad match.
Se även TB Kap 4 § 20
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll.
7§

Förläggning av hemmamatch*
För DFF:s tävlingar gäller:
Tävlingsstyrelsen medger att hemmamatcher får spelas inom hemkommunen.
Tävlingsstyrelsen kan efter framställan medge att hemmamatcher kan läggas utanför
kommunen men då i närområdet.

10 §

Kallelse och inställelse till match*
För DFF:s tävlingar gäller
För Dalarnas FF:s tävlingar gäller
Kallelse av gästande lag i seriespel
I Fogis registrerad fastställd spelordning gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen (se TB kap 2 § 19) på någon punkt skall den
arrangerande föreningen i samband med att ändringen sker meddela gästande lag detta.
Det åligger varje förening att i Dalarnas FF:s föreningsregister på hemsidan ange färger på
matchdräkt, tröja, byxa samt strumpor, som föreningens respektive lag har.
Det åligger föreningar att inför bortamatch kontrollera hemmalagets matchdräkt och vid
behov medföra ett avvikande reservställ. Råder tveksamhet kring detta skall bortalaget
kontakta hemmalaget.
Hemmalaget skall i god tid, dock senast före avresa till match, meddela bortalaget om vilket
underlag matchen kommer att spelas på.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen
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Kallelse av funktionär i seriespel
I matchlistan och i FOGIS upptaget domaruppdrag gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt skall den arrangerande föreningen i
samband med att ändringen sker meddela berörd huvuddomare detta.
Det åligger huvuddomaren att meddela vidare till eventuella assisterande domare samt att
inför matchen kontrollera lagens matchdräkter och vid behov skall avvikande domardräkter
användas.
Kallelse av gästande lag och funktionär i övriga tävlingar
Notera: E-post gäller som skriftlig kallelse.
Om inte annat anges i föreskrifterna för tävlingen skall arrangerande förening skriftligen
meddela gästande lag och funktionär tid och plats för match senast en vecka i förväg.
Det åligger gästande lag att kontrollera vilken matchdräkt hemmalaget har. Funktionär skall
kontrollera lagens matchdräkter och vid behov skall avvikande domardräkter användas.
Om gästande lag och funktionär senast en vecka före match inte fått kallelse skall
arrangerande förening kontaktas.
Matchförsening:
Om hemma- eller bortalag av någon anledning kommer för sent till serie- eller cupmatch är
lag och tjänstgörande domare skyldiga att vänta i 45 minuter för att sedan genomföra
matchen när laget anländer.
Om laget efter 45 minuter ännu inte infunnit sig till spel skall Tävlingsstyrelsen avgöra om
w.o. eller omspel skall tillämpas.

11 §

Tillgång till matcharena m.m.*
För DFF:s tävlingar gäller:
Förberedelser för match:
Arrangerande förening skall i god tid före match tillhandahålla gästande lag minst fem
fullgoda träningsbollar. Gästande lag kan inte kräva att uppvärmning får ske på matcharenan
såvida inte hemmalaget själva har sin uppvärmning där.
Se även TB Kap 4 § 12 gällande uppvärmning under pågående match
Matchbollar:
Arrangerande förening skall före match tillhandahålla tjänstgörande domare minst två
reglementsenliga matchbollar med rätt lufttryck.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.

12 §

Spelares uppvärmning*
För DFF:s tävlingar gäller:
Uppvärmning av obegränsat antal spelare skall ske under sådana former att inte pågående
spel störs. Domaren har vid behov rätt att ge direktiv hur uppvärmningen skall genomföras.

13 §

Spelares matchutrustning*
Gästande förening är skyldig att i god tid före match förvissa sig om den arrangerande
föreningens dräktfärg. Finner domare att två föreningar har förväxlingsbara matchdräkter
ska domaren ålägga den gästande föreningen att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens
färger ska vara helt avvikande från de ordinarie dräkterna. Vid match på neutral spelplan
anses den först angivna föreningen som s.k. hemmalag.

14 §

Utformning av det tekniska området
Det tekniska området ska märkas upp i enlighet med spelreglerna så att det sträcker sig 1
meter på varje sida om respektive s.k. avbytarbås och upp till 1 meter från sidlinjen.
Bredden på det tekniska området får inte understiga 8 meter. De personer som är uppsatta
på spelarförteckningen ska befinna sig inom gränsen för det tekniska området under match,
med undantag för de spelare som värmer upp enligt 12 § och de personer som med
domarens tillstånd får beträda spelplan vid skada.
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15 §

Personer i det tekniska område
Maximalt 14 personer, varav 7 spelare, får uppehålla sig i det tekniska området under
match. De personer som befinner sig i det tekniska området ska vara uppsatta på
spelarförteckningen. Endast en person i taget har rätt att ge taktiska instruktioner från det
tekniska området. Med undantag för den person som ger taktiska instruktioner, ska spelare
och ledare i det tekniska området sitta ner på de därför avsedda bänkarna. När ledare
behöver konferera med varandra får två personer stå upp under kortare tid.
Spelare och ledare som antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska
området, såvida domaren inte beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
För DFF:s tävlingar gäller:
Ovanstående bestämmelser i Kap 4 §§ 14 och 15 gäller i tillämpliga delar med följande
kompletteringar:
Det tekniska området markeras på sätt som anges i ”Spelregler för fotboll”. Oavsett
lagledarbänkens utformning ska bredden på det tekniska området inte understiga åtta meter.
Lagledarbänkar, med plats för minst fem personer, skall finnas vid planens ena långsida.
Lagledarbänkar skall placeras på samma långsida minst 3 meter från sidolinjen och på var
sida om mittlinjen med att maxavstånd av 10 meter från densamma. Högst 5 namngivna
ledare får befinna sig på lagledarbänken. Om lagledarbänkarna är placerade nära
publikplatser bör bänkarna avskiljas från publiken genom ett s.k. ”flaggspel”.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.

18 §

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.*
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av vädereller planförhållanden ska fattas av domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som
fattas med hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen
spelas eller återupptas så snart som möjligt samma dag.
För DFF:s tävlingar gäller:
Uppskjuten eller avbruten match skall spelas på första tillgängliga speldag eller på utsedd
reservdag om sådan finns i programmet. Om föreningarna inte senast inom 1 vecka
meddelat överenskommelse om ny speldag kan tävlingsstyrelsen fastställa ny speldag.
Notera: Denna bestämmelse gäller även om match uppskjutits eller avbrutits av andra skäl
än väder- eller planförhållanden t.ex. p.g.a. ordningsstörning. Se TB Kap 6 § 9

20 §

Resultatrapportering*
För DFF:s tävlingar gäller:
Rapportering av resultat i serie- och cupspel skall ske av domaren till DFF antingen via sms
0730-126 126 eller Fogis domarinloggning omgående efter spelad match.
Se även TB kap 4 § 6
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.

21 §

Anläggning*
Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SvFF respektive SDF.
Arrangerande förening ansvarar för att arena eller anläggning i samband med match är säker
för alla närvarande personer.

22 §

Spelplanens beskaffenhet*
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus, utom- eller
inomhus.

24 §

Planstorlek*
För DFF:s tävlingar gäller:
Godkänd plan skall ha en minimilängd av 100 m och en minimibredd av 60 m.
Dispens för andra planmått kan eventuellt erhållas efter beslut av Tävlingsstyrelsen.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.

26 §

Föremål i spelplanens närhet
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Fasta eller mobila föremål får inte finnas på ett avstånd närmare än 3 meter från spelplanens
begränsningslinjer.
SDF har rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja tidsbegränsad dispens från
bestämmelsen enligt första stycket vad avser distriktstävlingar.
28 §

29 §

Medicinsk utrustning
Arrangerande förening är alltid ansvarig för att en komplett förbandslåda samt bår eller
motsvarande finns tillgängliga på respektive idrottsplats.
Funktionärer
Domare m.m.*
Domarbehörighet
För DFF:s tävlingar gäller:
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.
Domartillsättning
För DFF:s tävlingar gäller:
DFF:s domarutskott utser huvuddomare (HD) i alla distriktstävlingar och assisterande
domare (AD) i herrar division 4, 5 och 6 samt i de övriga tävlingar där föreskrifterna anger
detta.
För övriga serier där DFF inte utser assisterande domare gäller:
Hemmalaget bör beställa assisterande domare. Om assisterande domare inte finns
tillgängliga så skall, om inte domaren bestämmer annat, hemmalaget tillse att linjemän finns
under hela matchen.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotbollen.

35 §

Matchobservatör
För DFF:s tävlingar gäller:
I DFF:s tävlingar förekommer normalt ingen klassificering av matcher.
Tävlingsstyrelsen har dock möjlighet att vid särskilda omständigheter utse en
matchobservatör. En sådan åtgärd skall senast dagen före match meddelas berörda lag och
matchfunktionärer.

5 kap. - Utvisningar, avstängningar och avvisningar
1§

Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att
spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i
nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning eller försöker vilseleda
domaren t.ex. genom att simulera skada eller låtsas bli utsatt för otillåtet spel (simulering,
”filmning”) får åläggas förbundsbestraffning.
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas
en straffavgift om högst 25.000 kr.

2§

Allmänt om utvisning av spelare*
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren
är behörig att spela.
Utvisad spelare får under resterande del av matchen och i samma tävlings nästkommande
match, inte uppträda i någon ledarroll. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna sig i
närheten av det tekniska området samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan
kontakt med sitt lag.
För DFF:s tävlingar gäller:
Notera att Farmarklubb jämställs med U-lag samt att bestraffningar i seriespel inte påverkar
deltagande i cupspel eller vice versa såvida inte DFF:s disciplinutskott eller SvFF:s
Disciplinnämnd bestämmer annat.
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Spelare som av tävlingsstyrelsen befunnits spela okvalificerad i enlighet med TB Kap 5 i en
eller flera matcher skall anmälas till DFF:s disciplinutskott
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll
3§

Grov utvisning för ojust spel eller för olämpligt uppträdande
Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s Disciplinnämnd
avseende förbundsserierna respektive till SDF avseende distriktsserierna.
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som under tiden från det att domaren
beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, utvisas för grovt
olämpligt uppträdande, ska anmälas till SvFF:s Disciplinnämnd respektive till SDF avseende
distriktsserierna. När spelare utvisas före matchstart eller när en spelare i det tekniska
området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte reduceras.
För DFF:s tävlingar gäller:
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den match i
A-laget som rubricerad förseelse medför, såvida inte DFF:s Disciplinutskott eller SvFF:s
disciplinnämnd bestämmer annat.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren skall stå över
och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar samt junior- och ungdomslaglag) gäller:
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden från anmälan tills
spelaren stått över den match som förseelsen medför såvida inte DFF:s Disciplinutskott eller
annat bestraffningsorgan bestämmer annat.

4§

Lindrig utvisning
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som erhåller två varningar under tiden
från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter
match, ska erhålla utvisning. När spelare i det tekniska området utvisas ska antalet spelare
på spelplanen inte reduceras.
För DFF:s tävlingar gäller:
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den match i
A-laget som rubricerad förseelse medför.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren skall stå över
och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar samt junior- och ungdomslag) gäller:
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden fram tills spelaren stått
över den match som förseelsen medför.

5§

Målchansutvisning
Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings nästkommande match,
i den match spelaren är behörig att spela.
För DFF:s tävlingar gäller:
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den match i
A-laget som rubricerad förseelse medför.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren skall stå över
och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar samt junior- och ungdomslag) gäller:
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden fram tills spelaren stått
över den match som förseelsen medför.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll

6§

Spelares ackumulering av varningar
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Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika matcher
i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren
är behörig att spela om inte annat framgår av 7–14 §§.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar.
Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under match,
och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i
ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i
den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
För DFF:s tävlingar gäller:
I samtliga serier för damer och herrar seniorer tillämpas ackumulerade varningar.
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den match i Alaget som rubricerad förseelse medför.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren skall stå över
och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar och juniorlag) gäller.
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden fram tills spelaren stått
över den match som förseelsen medför.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll
12 §

Varningar och utvisningar i samband med att lag utträtt eller uteslutits*
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit sig ur eller
uteslutits ur seriespelet ska, både avseende spelare i det uteslutna laget och i
motståndarlaget, annulleras. Grov utvisning kan dock föranleda förbundsbestraffning.

13 §

Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match
Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i samma
tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.

15 §

Allmänt om avstängd spelare
Spelare får under tiden denne är avstängd inte befinna sig inom det tekniska området under
match.

16 §

Allmänt om bestraffning av ledare
Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren beträtt
spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, gör sig skyldig till
olämpligt uppträdande ska avvisas.
Avvisad person får under resterande del av matchen inte instruera eller ha annan kontakt
med sitt lag.
Avvisad person får i samma tävlings nästkommande match inte uppträda vare sig som
spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. Personen får, i samband med den
nästkommande matchen, inte befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska
området, i pressrum eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter
efter slutsignal samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
Person som avvisats i den sista seriematchen får inte uppträda vare sig som spelare eller i
någon ledar- eller funktionärsroll i lagets första kvalmatch.
Det innebär bl.a. att personen i samband med kvalmatchen inte får befinna sig i
omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum eller annan lokal inom
arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat
sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.

20 §

Spelande ledare*
Om lagledare, tränare eller annan person med ledarfunktion avser att antecknas som
spelare, ska vederbörande antecknas som spelande ledare på spelarförteckningen.
En spelande ledare som gjort sig skyldig till förseelse som föranlett utvisning och/eller
avstängning omfattas, förutom av bestämmelserna om bestraffning av spelare, även av 16 §
andra – fjärde styckena.
10

Tävlingsbestämmelser 2021 Dalarna kortversion

6 kap. – Förenings ansvar
1§

Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang*
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares, funktionärers,
ledares och supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i samband
med match.

2§

Information till publik
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler som gäller i
samband med match.

3§

Kontakt med domare vid match
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna när dessa är kvar
på spelplanen eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet. Endast match- och
säkerhetsdelegaten, domarinstruktören och matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas
omklädningsrum om inte domaren medger annat.

9§

Avbruten match på grund av ordningsstörning*
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på
arenan på grund av ordningsstörning. Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får
domaren besluta att matchen inte ska fullföljas vid detta tillfälle. Denna tid får dock
förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att det finns skäl till det.
Om matchen inte fullföljs ska beslut ifråga om matchen prövas enligt 10 §.

7 kap. – Handläggning av ärenden
6§

Prövnings av domarens beslut
Domares beslut i fakta som rör spelet, såsom om ett mål har gjorts eller matchens resultat,
är slutgiltiga och får inte föranleda omspel eller på annat sätt ändras, utöver vad som följer
av andra stycket nedan. Om det finns synnerliga skäl får tävlingsstyrelsen, på ansökan av
berörd förening, i fråga om andra domarbeslut besluta att match ska spelas om i dess helhet.
Om domarbeslut är uppenbart felaktigt, såsom varning eller utvisning uppenbart utdelad till
fel spelare, får de disciplinära konsekvenserna av beslutet, på ansökan av berörd spelare
eller förening, ändras i efterhand av, såvitt avser förbundstävlingar, Disciplinnämnden samt,
såvitt avser distriktstävlingar, av SDF-styrelse, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ.
Prövningen av om ett domarbeslut är uppenbart felaktigt utgör ett
tävlingsbestraffningsärende.
Ansökan enligt ovan ska ha kommit in till berört beslutsorgan inom fem dagar från
matchdagen för att kunna prövas.

7§

Anmälans innehåll m.m.
Anmälan i tävlingsärende och tävlingsbestraffningsärende ska vara skriftlig och vara
undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av denne. Anmälan
ska innehålla ett tydligt yrkande och skälen för detta yrkande samt eventuell bevisning som
åberopas.
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska åtföljas av avgift om 2 000
kr. Avgiften återbetalas om anmälan bifalls och den felande föreningen åläggs därvid en
administrationsavgift om 2 000 kr.
Om anmälan är ofullständig får beslutande organ förelägga anmälaren att inom viss tid
komplettera anmälan.

8§

Anmälan om spelplans storlek m.m.
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Anmälan i fråga om spelplanens storlek, domares behörighet, materiel eller anordningar vid
tävlingsplatsen ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, avvisas om inte berörd förening före
matchen till domaren skriftligen meddelat sin avsikt att ge in anmälan.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER (RB 2021)
Begrepp
Här framgår förtydligande av de begrepp som finns i RB 2021

1 kap. – Inledande bestämmelser
12 §

Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag.
För DFF:s tävlingar gäller:
Vid beslut om poängavdrag p.g.a. icke behörig spelare enligt Representationsbestämmelserna i denna paragraf eller vid avstängning vid utvisning eller vid ackumulerade
varningar enligt Tävlingsbestämmelserna Kap 5 §§ 3, 4, 5 och 6 kan dessutom vid uppenbart
missbruk åläggas en straffavgift enligt Tävlingsbestämmelserna Kap 1 § 4 om minst 1 st.
w.o.-avgift.
Övergång från U-lag till A-lag får ske vid ett obegränsat antal tillfällen under spelåret.
Övergång från A-lag till U-lag styrs av nedanstående Representationsbestämmelser:
OBS! Farmarklubbar jämställs med U-lag.
För Herrserierna gäller följande vid övergång från A-lag till U-lag:
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i lägst division 3 (förbundsserierna) gäller att
spelare som på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats som ersättare
får delta i U-lagets nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än U-laget eller där Ulaget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast de spelare som på
spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats som ersättare delta i U-lagets
matcher. Förutom dessa spelare får således endast spelare som inte deltagit i A-lagets
senaste match delta i U-laget innan A-laget spelar nästa match.
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i högst division 4 (distriktsserierna), får det antal
spelare utöver 11 st. som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch
delta i U-lagets nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än U-laget eller där
U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast det antal spelare utöver 11 st. som
upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch delta i U-lagets resterande
matcher. Dessa spelare och spelare som inte deltagit i A-lagets senaste match får spela i Ulagets matcher innan A-laget spelar nästa match.
Kombinerade lag
Om två föreningar deltar med ett kombinerat U-lag i lägsta serien kan endast totalt 5 spelare
från A-lagen delta. Spelarna fördelas fritt mellan föreningarna.
Sista A-lagsmatchen gäller för berörda spelare i respektive A-lag.
För Damserierna gäller följande vid övergång från A-lag till U-lag:
För U-lag, där föreningens A-lag spelar i lägst division 1 (förbundsserierna) gäller att
spelare som på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats som ersättare
får delta i U-laget nästa match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt kvalspel tidigare än U-laget eller där
U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast de spelare som på
spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch antecknats som ersättare delta i U-lagets
resterande matcher. Förutom dessa spelare får således endast spelare som inte deltagit i Alagets senaste match delta i U-laget innan A-laget spelar nästa match.
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För U-lag, där föreningens A-lag spelar i högst division 2, får det antal spelare utöver 11 st.
som upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch delta i U-laget nästa
match.
Om A-laget avslutar sitt seriespel inklusive eventuellt ett kvalspel tidigare än U-laget eller
där U-laget spelar mer än 1 match innan nästa A-match spelas gäller:
I U-lagets påföljande serie- eller kvalmatcher får endast det antal spelare utöver 11 st. som
upptagits på spelarförteckningen i A-lagets senaste seriematch delta i U-lagets resterande
matcher Dessa spelare och spelare som inte deltagit i A-lagets senaste match får spela i Ulagets matcher innan A-laget spelar nästa match.
Kombinerade lag
Om två föreningar deltar med ett kombinerat U-lag i lägsta serien kan endast totalt 5 spelare
från A-lagen delta. Spelarna fördelas fritt mellan föreningarna.
Sista A-lagsmatchen gäller för berörda spelare i respektive A-lag.
Deltagande i kvalspel efter seriens slut
För både herrar och damer gäller:
Om en förening i ett kvalspel enligt representationsbestämmelserna använder sig av spelare
som i sin sista seriematch med annat lag i föreningen blivit utvisad och därmed i enlighet
med TB kap 5 § 2 skall stå över nästkommande match i samma tävling gäller:
Spelaren får inte delta i lagets första kvalmatch i enlighet med TB kap 5 § 9.
Sker detta så betraktas spelaren som obehörig att delta i matchen.

TÄVLINGS- och REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2021
FÖR DALARNAS UNGDOMSTÄVLINGAR
Kompletteringar för tävlingar arrangerande av Dalarnas FF.

Dessa bestämmelser återfinns i sin helhet på DFF:s hemsida
Notera!
Särskilda tilläggsbestämmelser gäller för seriespel P 17, elit och division 1, där DFF
tillsätter huvuddomare. Dessa bestämmelser återfinns sist i dokumentet.
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