Föreskrifter för
Svenska Cupen, herrar och damer, 2016/2017
1 kap. – Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsregler i tillämpliga delar.
Förening som enligt föreskrifterna är hemmalag är arrangerande förening i enlighet med SvFF:s
tävlingsregler, med undantag om vad som föreskrivs om finalmatch enligt § 15.4.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
I match i vilken föreningar i Allsvenskan och Superettan respektive föreningar i Damallsvenskan möts har
föreningarna skyldighet att i tillämpliga delar följa Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i
Allsvenskan och Superettan respektive Damallsvenskan (STB). Avsteg från STB:s arenakrav gäller enligt 11 §.
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. – Administration
Tävlingensgenomförande
1§

Speltid och poängberäkning
Ordinarie speltid är 2 x 45 minuter.
Matcher i omgång 3, herrar, spelas enligt seriemetoden. Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och
förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vartdera laget 1 poäng.
Övriga matcher i Svenska Cupen, herrar och damer, spelas enligt utslagsmetoden. Om match enligt
utslagsmetoden vid den ordinarie speltidens slut är oavgjord 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§

Ersättare
Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får bytas in under match.
Spelare som bytts ut får inte återinträda i spelet.
Utvisad spelare får inte ersättas.

3§

Pokal och prismedaljer
Segrande förening erhåller en inteckning i den trofé som uppsatts för tävlingen. Segrande lag får 22 stycken
guldmedaljer. Förlorande finallag får 22 stycken stora silvermedaljer.
Respektive lag erhåller 22 medaljer. Utöver dessa har förening möjlighet att - senast 30 dagar efter avslutad
tävling - ansöka om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren
deltagit i spel för föreningen i Svenska Cupen.

4§

Kvalificering till UEFA Europa League, herrar
Segrande lag i Svenska Cupen, herrar, kvalificerar sig för deltagande i UEFA Europa League. Om segrande lag
i Svenska Cupen, genom sin placering i Allsvenskan, redan är kvalificerat för UEFA Champions League eller
UEFA Europa League får det bäst placerade icke-kvalificerade laget i Allsvenskan platsen i UEFA Europa
League.
Antalet platser i UEFA Champions League och UEFA Europa League för respektive nation bestäms av UEFA,
liksom metoden att utse respektive nations representanter i de europeiska cuperna.
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5§

Anmälan

5.1

Herrar
Samtliga föreningar i Allsvenskan och Superettan år 2016 (SEF-lag) samt 64 föreningar som utses av SDF:en
(SDF-lag) deltar i Svenska Cupen, herrar, 2016/2017. Antalet SDF-lag fördelas mellan SDF utifrån turordning
för SDF baserad på distriktens antal elvamannalag och niomannalag i seriespel (pojklag och herrlag) per den
31 maj 2015.
Anmälan att delta ska för att vara giltig vara åtföljd av föreskriven anmälningsavgift och ska göras till SvFF
senast den 15 april 2016. I det fallet att SDF-lags distriktsförbund genomför kvalificering eller del av
kvalificeringstävling till Svenska Cupen, herrar, under perioden från och med den 16 april till och med den
31 maj 2016 ska dock anmälan ske snarast efter kvalificeringens slut och senast den 1 juni 2016.

5.2

Damer
Samtliga föreningar i Damallsvenskan och Elitettan 2016 (EFD-lag) samt 76 föreningar som utses av SDF:en
(SDF-lag) deltar i Svenska Cupen, damer, 2016/2017. Antalet SDF-lag fördelas mellan SDF utifrån turordning
för SDF baserad på distriktens antal elvamannalag och niomannalag i seriespel (flicklag och damlag) per den
31 maj 2015.
Anmälan att delta ska för att vara giltig vara åtföljd av föreskriven anmälningsavgift och ska göras till SvFF
senast den 15 februari 2016. I det fallet att SDF-lags distriktsförbund genomför kvalificering eller del av
kvalificeringstävling till Svenska Cupen, damer, under perioden från och med den 16 februari till och med
den 12 april 2016 ska dock anmälan ske snarast efter kvalificeringens slut och senast den 13 april 2016.
Anmäler sig inte lag i Damallsvenskan eller Elitettan ska dessa ersättas av SDF-lag utifrån turordning enligt
föregående stycke. SvFF har härvid rätt att justera spelordning enligt 6.2 § vad avser omgång 1-2.

6§

Lottning och spelordning

6.1

Herrar
Allmänna förutsättningar
Lagens serietillhörighet 2016 gäller som utgångspunkt för bedömning enligt förevarande paragraf.
Från och med omgång 3 till och med finalmatchen rankas de 32 lagen som kvalificerat sig från omgång 2
(lagen erhåller plats 1-32). Rankning baseras på deltagande lags seriespel i en jämförelse den 15 november
2016 av i första hand serienivå, i andra hand erhållna poäng, därefter målskillnad samt därefter flest antal
gjorda mål.
Spelordning
Omgång 1

Geografisk spelordning. Lag från lägre serienivå ska ha hemmamatch. I match med lag
från samma serienivå ska först framlottat lag ha hemmamatch. Segrande lag avancerar
till omgång 2.

Omgång 2

32 SDF-lag lottas mot 32 SEF-lag på så sätt att de 16 nordligaste SEF-lagen lottas fritt
mot de 16 nordligaste SDF-lagen och de 16 sydligaste SEF-lagen lottas fritt mot de 16
sydligaste SDF-lagen. SDF-lag ska ha hemmamatch. Segrande lag avancerar till omgång
3. I tveksamma fall gällande indelning av nordliga och sydliga lag prövas frågan av TK.

Omgång 3

Gruppspel i åtta fyralagsgrupper som genomförs via enkelmöten.
De sexton högst rankade lagen placeras in i gruppspelet enligt nedan. De övriga sexton
lagen lottas in i grupperna med fri lottning. Dock kan inte två SDF-lag lottas in i samma
grupp, om inte antalet SDF-lag som kvalificerat sig till omgång 3 överstiger åtta till
antalet. Högst rankat övrigt lag som lottats in i gruppen placeras in som C och
återstående lag placeras in som D.
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Grupp 1
A: lag 1
B: lag 16
C: lottning
D: lottning

Grupp 2
A: lag 2
B: lag 15
C: lottning
D: lottning

Grupp 3
A: lag 3
B: lag 14
C: lottning
D: lottning

Grupp 4
A: lag 4
B: lag 13
C: lottning
D: lottning

Grupp 5
A: lag 5
B: lag 12
C: lottning
D: lottning

Grupp 6
A: lag 6
B: lag 11
C: lottning
D: lottning

Grupp 7
A: lag 7
B: lag 10
C: lottning
D: lottning

Grupp 8
A: lag 8
B: lag 9
C: lottning
D: lottning

Varje lag i respektive grupp möts en gång där två lag har två hemmamatcher.
Deltagande SDF-lag har rätt till två hemmamatcher. Vid fördelning av hemmamatcher
mellan SEF-lag ska högst rankade lag ha rätt till två hemmamatcher. A och B ska mötas i
sista matchomgången och A ska vara hemmalag i den matchen.
Placering i gruppspelet 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. Är inte det inbördes
resultatet mellan lagen utslagsgivande tillfaller den högre placeringen det högst
rankade laget.
Respektive gruppsegrare avancerar till kvartsfinal.

6.2

Kvartsfinal

De fyra ”bästa” gruppsegrarna ska ha hemmamatch och lottas med fri lottning mot övriga
fyra gruppsegrare. I det fallet att det inte går att skilja mellan fjärde och femte ”bästa”
gruppsegrare, erhåller det högst rankade laget hemmamatch. Vid tillämpning av
föreskrifterna innebär ”bästa” i kvartsfinalerna en jämförelse av matcher i omgång 3 enligt
följande förutsättningar; i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter
flest gjorda mål.

Semifinal

Fri lottning. Det först dragna laget i respektive semifinal ska ha hemmamatch.

Final

Hemmalag i finalmatchen utses genom fri lottning.
Finalen spelas där laget som är hemmalag har sin ordinarie arena (hemmaplan). SvFF
arrangerar matchen i enlighet med 15.4 §. Förening vars lag är hemmalag ska för att
skapa ett så bra arrangemang som möjligt ställa sin personal och övrig organisation till
SvFF:s förfogande.

Damer
Allmänna förutsättningar
Lagens serietillhörighet 2016 gäller som utgångspunkt för bedömning enligt förevarande paragraf.
Från och med omgång 4 till och med finalmatchen baseras ranking på deltagande lags serietillhörighet 2017.
Spelordning
Omgång 1

Deltagande lag möts med geografisk spelordning. Lag från lägre serienivå ska ha
hemmamatch. I match med lag från samma serienivå ska först framlottat lag ha
hemmamatch. Segrande lag avancerar till omgång 2.

Omgång 2

38 SDF-lag deltar tillsammans med 26 EFD-lag. Deltagande lag möts med geografisk
spelordning. EFD-lag får inte mötas. Lag från lägre serienivå ska ha hemmamatch. I
match med lag från samma serienivå ska de lag som segrat borta i föregående omgång
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ha hemmamatch. Har båda lagen segrat hemma eller borta lottas hemmalag genom fri
lottning. Segrande lag avancerar till omgång 3.
Omgång 3

32 segrande lag i omgång 2 lag möts med geografisk spelordning. Lag från lägre
serienivå ska ha hemmamatch. I match med lag från samma serienivå ska de lag som
segrat borta i föregående omgång ha hemmamatch. Har båda lagen segrat hemma eller
borta lottas hemmalag genom fri lottning. Segrande lag avancerar till omgång 4.

Omgång 4

16 segrande lag i omgång 3 lottas mot varandra genom geografisk lottning så till vida
att de åtta nordligaste lagen fritt lottas mot varandra och de åtta sydligaste lagen fritt
lottas mot varandra. Lag från lägre serienivå ska ha hemmamatch. I match med lag
från samma serienivå ska de lag som segrat borta i föregående omgång ha
hemmamatch. Har båda lagen segrat hemma eller borta lottas hemmalag genom fri
lottning. Segrande lag avancerar till kvartsfinal.

Kvartsfinal

8 segrande lag i omgång 4 lottas mot varandra genom fri lottning. Lag från lägre serienivå
ska ha hemmamatch. I match med lag från samma serienivå ska de lag som segrat borta i
föregående omgång ha hemmamatch. Har båda lagen segrat hemma eller borta lottas
hemmalag genom fri lottning. Segrande lag avancerar till semifinal.

Semifinal

Segrande lag i kvartsfinalerna lottas mot varandra genom fri lottning. Lag från lägre
serienivå ska ha hemmamatch. I match med lag från samma serienivå ska de lag som segrat
borta i föregående omgång ha hemmamatch. Har båda lagen segrat hemma eller borta
lottas hemmalag genom fri lottning. Segrande lag avancerar till final.

Final

SvFF arrangerar matchen enligt av SvFF:s TK särskilda fastställda anvisningar för finalen
enligt 15.4. Lag från lägre serienivå ska ha hemmamatch. I match med lag från samma
serienivå ska de lag som segrat borta i föregående omgång ha hemmamatch. Har båda
lagen segrat hemma eller borta lottas hemmalag genom fri lottning.

7§

Speldagar

7.1

Herrar
Omgång 1
Senast 3 augusti 2016
Omgång 2
24 alt. 25 augusti 2016

64 SDF-lag
32 segrare i omgång 1, samt
32 SEF-lag

Lag som deltar i UEFA:s Champions League eller Europa League den 23-25 augusti spelar sin cupmatch på
dag som fastställs senare, dock senast den 20 november 2016.
Speldagar i omgång 3 – final fastställs av SvFF:s TK med utgångspunkt från SvFF:s årsplan 2017.
Match i omgång 1 ska senast genomföras på ovan angiven speldag. Matcher i övriga omgångar ska
genomföras på angivna speldagar, vilket måste beaktas vid spelordningsmöten inom SDF och SEF.
7.2

Damer
Omgång 1
Senast [25] maj 2016

76 SDF-lag

Omgång 2
Senast 28 september 2016

38 segrare i omgång 1, samt 26 EFD-lag

Omgång 3
Senast 31 oktober 2016

32 segrare i omgång 2
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Speldagar i omgång 4 – final fastställs av SvFF:s TK med utgångspunkt av SvFF:s årsplan 2017.

8§

Matchdag och tid för avspark
Tid för avspark ska meddelas till SvFF på av SvFF anvisat sätt senast inom fem (5) dagar från den dag
föreningarna erhållit spelordningen.
Om berörda föreningar inte kan komma överens om speldag gäller senaste fastställd speldag som speldag
för matchen, om inte SvFF beslutar annat. SvFF kan, om särskilda skäl föreligger, efter skriftlig framställning
från berörda föreningar, bevilja andra speldagar än de fastställda speldagarna.
Generellt gäller att berörda föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan cup- och seriematch eller
vice versa.
Den sista matchomgången i respektive grupp i omg. 3, herrar, ska spelas på gemensam dag och avsparkstid,
om inte SvFF medger annat.

9§

Förening som lämnar walk over
Förening vars lag lämnar walk over vad avser match enligt utslagsmetoden i Svenska Cupen utesluts ur
tävlingen och ska betala avgift enligt § 14.2. Motståndarlag i matchen ska förklaras som segrare med 3-0.
Förening vars lag lämnar walk over vad avser match i omgång 3, herrar, utesluts ur tävlingen och ska betala
avgift enligt § 14.2. Uteslutet lags matcher i omgång 3 ska ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagets erövrade poäng och målskillnad ska annulleras. Om det finns särskilda skäl till följd av
omständigheter varöver föreningen inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen.
Förening vars lag kvalificerat sig till omg. 3, herrar, och som utgår ur tävlingen innan omg. 3 inletts ska betala
avgift enligt § 14.2. Därutöver ska SvFF:s TK fastställa om den berörda gruppen ska genomföras med tre lag
eller om laget som utgått ska ersättas.
Förening som lämnar walk over eller som utträder ur tävlingen får inte anmälas till nästkommande
Svenska Cupen, herrar eller damer.

Matchens genomförande
10 §

Planstorlek m.m.
Förening ska spela sina matcher på plan som ska vara minst 100 x 60 meter. När två SEF-lag möts i
herrcupen ska planmåtten vara minst 105 x 65 meter och högst 110 x 75 meter. Om synnerliga skäl finns får
dock TK besluta att match mellan SEF-lag får spelas på mindre plan än 105 x 65, men som minst 100 x 60
meter.

11 §

Förenings hemmamatch m.m.
SvFF:s TK äger rätt att besluta att förening ska genomföra match eller matcher på av SvFF anvisad arena i
det fall att SvFF bedömer att föreningen inte kan presentera en hemmaarena som är säker enligt STB/TB
eller på annat sätt inte lever upp till SvFF:s anläggningskriterier.
Den av SvFF anvisade arenan ska befinna sig i hemmalagets geografiska närhet, ska av SvFF:s TK bedömas
vara säker och ska i övrigt uppfylla SvFF:s anläggningskriterier. Finns inte en arena som lever upp till dessa
krav får istället SvFF:s TK besluta att den aktuella matchen övergår till bortalaget.
Föreningen har rätt att spela match i Svenska Cupen, herrar och damer, på reservarena om denna arena
befinner sig i hemmalagets geografiska närhet och av SvFF:s TK bedöms vara säker.
Arenakrav enligt STB, damer, gäller först från och med kvartsfinaler till och med finalen i Svenska Cupen,
damer.
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Arenakrav för omgång 3, herrar, finns bilagt dessa föreskrifter. Utöver vad som föreskrivs i bilagan äger
SvFF:s TK rätt att besluta att förening ska genomföra match eller matcher i gruppspelet på av SvFF anvisad
arena i det fall att SvFF bedömer att föreningen inte kan presentera en hemmaarena som bedöms vara
säker. Förening vars lag har kvalificerat sig till omgång 3 ska senast den 1 december 2016 till SvFF ange på
vilken arena (samt reservarena) föreningen önskar spela sina hemmamatcher på i omgång 3. TK prövar
förenings ansökan (om ej ordinarie arena).
STB:s, herrar, arenakrav om kameraövervakning är inte tillämpliga i det fall att förening, trots ansökan till
behörig myndighet, inte har rätt att övervaka matcher i samband med Svenska Cupen.
12 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar i Svenska Cupen, herrar och damer, för att rapportera matchresultat. Resultatet ska
rapporteras omgående efter avslutad match. Övriga händelser inklusive eventuell anmälan om grov
förseelse som ska göras inom sex timmar från matchens slut.

Funktionärer
13 §

Domare och assisterande domare

13.1

Herrar
Regioncoach utser domare och hemmalagets distriktsförbund utser assisterande domare i
omgång 1. I övriga omgångar utser SvFF:s Domarkommitté (DK) domare och assisterande
domare.
Fjärdedomare tillsätts i samtliga matcher från och med omgång 3.

13.2

Damer
Hemmalagets distriktsförbund, tillsammans med regioncoach, utser domare och assisterande
domare t.o.m. omgång 1. DK utser domare och hemmalagets distriktsförbund utser assisterande domare i
omgång 2. I övriga omgångar utser DK domare och assisterande domare.
Fjärdedomare tillsätts i TV-sända matcher samt från och med kvartsfinal.

Ekonomi
14 §

Avgifter

14.1

Anmälningsavgift
Som anmälningsavgift ska deltagande förening erlägga en grundavgift tillsammans med omgångsavgift för
omgång 1. Därefter ska en omgångsavgift erläggas per omgång som föreningarna kvalificerar sig till. I
omgång 3, herrar, ska varje deltagande förening erlägga en omgångsavgift per spelad match.
Herrar
Grundavgift
Omgångsavgift

4.000 kr
2.000 kr

Damer
Grundavgift
Omgångsavgift

500 kr
500 kr

14.2

W.o.-avgift
Lag som uteblir från match ska erlägga w.o.-avgift om 10.000 kr. Övriga konsekvenser av walk over föreskrivs
i § 9.

15 §

Ekonomiska föreskrifter

15.1

Rättigheter
SvFF äger samtliga marknads- och medierättigheter avseende Svenska Cupen, herrar och damer.
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15.2

Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar ensamt för kostnader och behåller intäkter från hemmamatch (se dock om
finalmatch i § 15.4).

15.3

Gästande förening
Gästande förening erhåller reseersättning enligt nedan ersättningsmodell som fastställts av SvFF:s
Förbundsstyrelse.
Från förenings resa enkel väg dras 10 mil bort. Därefter betalas 500 kr per mil ut när slutsumman för enkel
resa understiger 50 mil och 700 kr per mil när slutsumman överstiger 50 mil.
Reseersättning utbetalas utan ansökan. När förening blivit utslaget ur/vunnit Svenska Cupen insätts
berättigat belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.
Reseavstånd uträknas enligt Eniro.se, kortast väg.
För kost- och logikostnader utgår ingen ersättning.

15.4

Finalmatch
SvFF arrangerar finalmatch i Svenska Cupen, herrar och damer. De ekonomiska och organisatoriska
förutsättningarna i samband med finalarrangemanget fastställs av SvFF:s TK i särskilda anvisningar.

16 §

Ersättning till domare och assisterande domare
Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i enlighet med föreskrifter gällande ekonomisk
ersättning till domare.
Arrangerande förening ska utbetala samtliga domarkostnader (inklusive flyg- och hotellkostnad).
Herrar
Arvodet baseras på den högsta serienivån som lagen tillhör, dock utgår arvode som högst motsvarande
Superettan. Undantag gäller i semifinal och final, då allsvenskt arvode ska gälla.
Damer
Arvodet baseras på den högsta serienivån som lagen tillhör. I omgång 1-2 utgår dock endast arvode om som
lägst motsvarande div. 1 och som högst motsvarande Elitettan.

3 kap. – Bestraffning
1§

Föreningars ansvar
I samtliga matcher i Svenska cupen äger förening ansvar för sina respektive spelares, ledares och supportrars
uppförande i enlighet med SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB), samt STB i det fall att två SEF-lag möts.

2§

Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse
Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse gäller i enlighet med vad som föreskrivs i
3 kap. TB med följande avsteg.
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i olika matcher i Svenska
Cupen från och med omgång 2 till och med kvartsfinal ska stå över i nästkommande match i Svenska Cupen,
i den match spelaren är behörig att spela. En spelare kan inte till följd av uppnått antal ackumulerade
varningar stängas av i en final.
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.
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Spelare som är avstängd till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning i Svenska Cupen och
som övergår till annan förening, för endast med sig avstängningen till sin nya förenings nästa match i
Svenska Cupen (aktuell tävling).
Varningar annulleras inför Svenska Cupen 2017/2018.
Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning i Svenska Cupen som avslutats,
upphävs inför Svenska Cupen 2017/2018.

4 kap. – Ärendehantering
1§

Administration
SvFF administrerar tävlingen.

2§

Tävlingsstyrelse
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse.

3§

Beslutsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler samt i
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
SvFF:s TK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden.

5 kap. – Representationsbestämmelser
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet efter
den 7 september får inte delta i resterande matcher i Svenska Cupen innevarande kalenderår.
Spelare har i Svenska Cupen endast rätt att representera den förening för vilken spelaren är registrerad.
SDF:s bestämmelser om representation med stöd av 2 kap. 21-22 § Representationsbestämmelserna kan
inte tillämpas i Svenska Cupen.
Förening ska delta i Svenska Cupen med bästa lag.

Föreskrifter och bilaga är fastställda av SvFF:s Tävlingskommitté den 30 mars 2016. Noteras att
Tävlingsföreskrifterna, vad avser kalenderåret 2017, kan komma att förändras beroende på oförutsedda händelser.

PB 2016-03-31
PB 2016-04-21
PB 2016-06-03

9

Bilaga Svenska Cupens gruppspel 2017
.
1 kap. Allmänna frågor
Innehåll
Tillämpningsområde
Förhållande till andra tävlingsregler
Anmälan av arena m.m.
Dispensförfarande
2 kap. Säkerhetskrav
3 kap. Arenakrav

1 kap.

Allmänna frågor

Innehåll
1§
Denna bilaga innehåller regler om arenakrav och säkerhetskrav i samband med matcharrangemang i
Svenska Cupens gruppspel.
Tillämpningsområde
2§
Bilagan gäller för samtliga föreningar som deltar i Svenska Cupens gruppspel för herrar såvida inte annat
anges.
Det som föreskrivs för förening gäller även för IdrottsAB.
Förhållande till andra tävlingsregler
3§
I frågor som inte regleras denna bilaga gäller övriga av SvFF fastställda tävlingsregler samt annan i cirkulär
och skrivelse utgiven information om dessa.
4§

Om lydelse i SvFF:s tävlingsbestämmelser, särskilda tävlingsbestämmelserna för föreningar i Allsvenskan
och Superettan, Svenska Cupens tävlingsföreskrifter eller i SvFF:s övriga tävlingsregler står i strid med
lydelsen i denna bilaga, gäller lydelsen i bilagan.
De begrepp som finns definierade i SvFF:s tävlingsbestämmelser ska förstås på samma sätt i denna bilaga,
såvida inte annat särskilt anges eller framgår av sammanhanget.
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att fatta beslut i frågor som inte har beaktats i bilagan eller i övriga
av SvFF fastställda tävlingsregler.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s
vid varje tid gällande tävlingsregler.

Anmälan av arena m.m.
5§
Förening ska senast den 1 december 2013 inkomma till SvFF med uppgift om vilken arena man avser att
nyttja vid sina hemmamatcher i gruppspelet. SvFF kommer därefter att kontrollera, och vid behov
besiktiga, arenorna i syfte att säkerställa att kraven i denna bilaga efterlevs.

Dispensförförande
6§
SvFF:s TK prövar frågor om undantag från denna bilaga.
TK:s beslut får överklagas hos Förbundsstyrelsen i enlighet med 4 kap. SvFF:s Tävlingsbestämmelser. För
att Förbundsstyrelsen ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
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2 kap.

Säkerhetskrav

1§

Anläggning ska vara inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång utan hjälp
eller redskap. Förening ska kontrollera hur många åskådare som befinner sig på anläggningen vid
matchtillfället.

2§

Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas på ett avstånd närmare än tre
meter från spelplanens begränsningslinjer.

3§

Anläggning ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Utrymningsvägar får inte vara
blockerade. I samarbete med räddningstjänst skall arenan förses med nödvändiga säkerhets- och
brandbekämpningsanordningar. Föreningen är även i övrigt skyldig att vara väl insatt i de av vederbörande
räddningstjänst utfärdade brandföreskrifterna.

4§

Alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till
spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att
förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och
enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel
under tid då åskådare finns på arenan.

5§

Spelare, ledare och domares väg in till spelplanen ska vara skyddad. Sådant skydd ska verkställas med hjälp
av vakter, publikvärdar, staket och/eller spelartunnel.

6§

När SvFF anvisar att det föreligger risk för ordningsstörningar, samt då förening eller SvFF fastställer att
cupmatchen förväntas ha ett åskådareantal som kräver sektionering, ska arrangerande förening inrätta
klart avgränsade sektioner för såväl hemmalagets som bortalagets supportrar med möjlighet att utöka
respektive sektion om behov föreligger. Dessa sektioner ska ha egna in- och utpasseringar med spärrar och
det ska finnas tillgång till servering och toaletter inom respektive avgränsat område. Sektioneringen ska
vara godkänd av polis och räddningstjänst.

7§

På ståplatsläktare som har fler än sex nivåindelningar/gradänger ska det finnas avbärarräcken. Dessa
räcken ska vara placerade i ett zick-zack mönster. Tillfälliga sitt- och ståplatsläktare ska vara
hållfasthetsbesiktade och protokoll som visar godkännande ska även innefatta uppgifter om hur många
som får vistas på läktaren och dess olika sektioner samtidigt.

8§

Anläggningen ska vara utrustad med två bårar. Arrangerande förening ansvarar för att det finns utsedda
bårbärare.

9§

Utrymmen och utrustning av god kvalitet för medicinsk behandling av spelare och/eller publik ska finnas i
en lokal som också är utrustad för att möjliggöra dopningstester. Utrymmena ska vara lättillgängliga och
anpassade för att bårar och rullstolar ska kunna komma in och ut, ha en god belysning, innehålla ett bord,
fyra stolar, ett handfat med rinnande vatten, toalett i direkt anslutning till provrummet samt vara tydligt
skyltade. I utrymmena ska det finnas filtar och en sjukbrits.

3 kap.

Arenakrav

1§

Planstorleken ska vara minst 105 meter på längden och 65 meter på bredden samt högst 110 meter på
längden och 75 meter på bredden.

2§

För spel på konstgräs ska planer uppfylla testkriterier för svenskt certifikat.

3§

Målställningarna, inklusive målstolparna, ska vara säkert förankrade. Nät ska finnas ända ner till marken
vid stolparna. Målstolpar och ribbor ska vara av aluminium eller motsvarande material och ska vara runda
eller elliptiska. Arenans målställningar ska vara utformade i enlighet med spelreglerna för fotboll.

4§

Det tekniska området ska markeras på sätt som anges i spelreglerna.
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5§

Standarden på omklädningsrummen inklusive duschar för spelare och domare ska vara god. Respektive lag
ska disponera ett omklädningsrum innehållande sittplatser för minst 25 personer samt toalett och duschar,
varsin massagebänk i eller i anslutning till respektive omklädningsrum.
Det ska finnas ett omklädningsrum för domare innehållande toalett och dusch.

6§

Övertäckta spelarbänkar ska finnas för minst 12 personer, dock ska 14 personer ha rätt att uppehålla sig
inom det tekniska området.

7§

Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med
hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon).

8§

Det ska finnas resultattavla eller motsvarande som visar speltid och ställning i matchen.

9§

Sittplatser under tak ska finnas för representanter från media. Dessa platser ska vara försedda med så
stora arbetsbänkar att det på var och en ryms en bärbar dator, ett anteckningsblock och en mobiltelefon.
Strömförsörjning ska finnas vid dessa sittplatser.

10 §

Det ska finnas toaletter för kvinnor och män inom anläggningen med föredelningen minst en toalett per
200 åskådare.

11 §

Det ska finnas åskådarplatser som är anpassade för personer med funktionsnedsättning och ledsagare och
i anslutning ska finnas toalett för personer med funktionsnedsättning.

12 §

Försäljning av dryck får inte ske i glasflaska eller aluminiumburk.

13§

Det ska finnas anvisade parkeringar för domare och spelarbuss.

14§

Det ska finnas en plats där spelare kan värma upp under matchens gång. Platsen ska vara belägen bakom
sidlinjen (placering bakom förste assisterande domare) eller bakom ena målets reklamskyltar.

15 §

Anläggningen ska vara utrustad på så sätt att en internetanslutning om 2 Mb/uppström möjliggörs.

16 §

Det bör finnas lämpliga media- och pressutrymmen, d.v.s. arbetsrum och presskonferensrum.

