Tillståndsansökan för nationella tävlingar

Fotboll

Skickas till:

Smålands Fotbollförbund						
Box 484								
551 16 Jönköping							
alt. kansli@smalandsfotbollen.se					

TB 3 Kap 1-3§ i Smålandsfotbollen ska
föreningarna söka tillstånd för att arrangera tävling.
Ansökan skall vara Smålands FF tillhanda
senast 1 månad före tävlingens start.

Tillsammans med ansökan ska kopia på cupens tävlingsbestämmelser bifogas

Mailadress:

-

/

20		

Antal lag (ca):

Lag från Småland samt andra distrikt			

9 mot 9

7 mot 7

5 mot 5

OBS! Tävlingar spelas enligt Svenska FF:s och Småland FF:s tävlingsbestämmelser för Fotboll.
Eventuella avvikelser från dessa ska förtydligas i cupens bifogade tävlingsbestämmelser.

Tävlingens omfattning:
Herrsenior

Herrjunior

P16

P15

P14

P13

P12*

P11*

P10*

P9**

P8**

P7**

Damsenior

Damjunior

F16

F15

F14

F13

F12*

F11*

F10*

F9**

F8**

F7**

*Ingen slutsegrare får utses (gäller fr o m 2017)

**Ingen slutsegrare får utses (gäller fr o m 2017) samt enbart lag från distriktet

Priser uppsatta för tävlingen:
Domare tillsätts av:				

domarklubb

Annat (ange):

Länk till cupen på Smålands FF’s hemsida (300 kr): www.
Föreningen							
Ort:					
Underskrift:							
(av föreningen utsedd person)

Namnförtydligande:						

Smålands Fotbollförbund
Bifall		
Avslag
/

20		

Jönköping			
Underskrift:
Namnförtydligande:

/

20		

Utdrag ut tävlingsbestämmelserna

Fotboll
3 kap. – Förenings egen match eller tävling
1 § Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling och match
Till SvFF ansluten förening får spela match endast mot lag som företräder förening eller annan organisation som är
ansluten till SvFF eller annat till FIFA anslutet nationsförbund såvida inte FIFA, UEFA, SvFF eller SDF medger undantag
efter ansökan från föreningen. 		
Till SvFF ansluten förening får inte delta i andra tävlingar än sådana som administreras eller godkänts av FIFA, UEFA,
SvFF eller SDF såvida inte FIFA, UEFA, SvFF, eller SDF medger undantag efter ansökan från
föreningen.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i tävlingsverksamhet hos det SDF föreningen tillhör. Förening
får delta i annat SDF:s tävlingsverksamhet, under förutsättning att berörda SDF medger detta.
2 § Krav på godkännande av förenings eget arrangemang
Berört SDF ska godkänna förenings eget arrangemang av tävling i fotboll, futsal och beach soccer. SDF får föreskriva
att godkännande krävs även för förenings eget arrangemang av träningsmatch; i annat fall är det tillräckligt med
skriftlig anmälan om detta.
SDF:s beslut att inte godkänna arrangemang enligt första stycket får överklagas till SvFF:s TK i enlighet med vad som
anges i 7 kap.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda föreskrifter i fråga om godkännande av tävling eller träningsmatch i beach
soccer.
3 § Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet.
Tävling eller match för spelare 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.
Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till match 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.
Om det finns särskilda skäl får SDF neka förening att delta i nationell tävling eller träningsmatch.
I Smålandsfotbollen ska föreningarna söka tillstånd för att arrangera turnering.
Tillståndsansökan ska vara SmFF tillhanda senast 1 månad före turneringens start.
4 § Bestraffning i icke godkända arrangemang
Bestämmelserna om förbundsbestraffning är tillämpliga även i fråga om förseelser som begåtts under eller i samband
med tävlingar och träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.
5 § Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
Fr.o.m. den 1 januari 2017 får slutsegrare inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Om det finns särskilda skäl,
t.ex. ett större internationellt deltagande, får Förbundsstyrelsen, på ansökan från arrangerande förening, medge
undantag från detta förbud.
6 § SDF:s prövning av barn- och ungdomstävlingar m.m.
SDF fastställer med utgångspunkt från ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” vad som, utöver vad som angetts i detta
kapitel ovan, gäller beträffande deltagande i och arrangerande av tävlingar eller träningsmatcher i distriktet eller
närområdet.

