Föreskrifter för futsal 2015 - 2016

1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Tävlings- och spelregler
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler och representationsbestämmelser (RB) för
futsal samt Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.
Spelaren får bara representera den förening där spelaren är registrerad som futsalspelare samt ska i övrigt
vara behörig att representera föreningen i enlighet med representationsbestämmelserna för futsal.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid
gällande TB och övriga tävlingsregler.
Tävlingsstyrelsen i respektive tävling som dessa föreskrifter behandlar har rätt att fatta beslut i frågor som i
övrigt inte beaktats i dessa föreskrifter.

2§

Serieöversikt
Herrar
Svenska Mästare i futsal för herrar är segrande förening i Svenska Futsalligan (SFL). SFL består av 16 lag
fördelade över två seriegrupper (Norra och Södra) med åtta lag i varje seriegrupp.
Från och med säsongen 2016/2017 tillkommer division 1 som andranivå under SFL. Division 1 består av sex
seriegrupper om sex lag per seriegrupp. SFL och division 1 är Förbundsserier.
Till division 1 kan lag som deltar i regionalt seriespel eller distriktsmästerskap 2015/2016 kvalificera sig.
Det regionala seriespelet genomförs säsongen 2015/2016 i åtta seriegrupper och upphör därefter som
tävlingsform.
Damer (SM-Damer)
Svenska Mästare i futsal för damer är segrande lag i finalspel för damer. Till finalspel kvalificerar sig fyra lag
som deltagit i Gruppspel 1 samt Gruppspel 2.
Gruppspel 1 består av 12 grupper om vardera tre lag. Deltagande lag i Gruppspel 1 kan kvalificera sig till
Gruppspel 2.
Gruppspel 2 består av fyra grupper om vardera tre lag.
Det regionala seriespelet genomförs i fem seriegrupper.
Flickor och Pojkar 15 och 17 år (SM-Ungdom)
Svenska mästare i futsal för Flickor och Pojkar 15 och 17 år är segrande lag i respektive finalspel.
Till vart och ett av finalspelen kvalificerar sig åtta lag som deltagit i Gruppspel.
Gruppspelen består av åtta grupper om vardera fyra lag.

2 kap. - Administration
Tävlingens genomförande
1§

Speltid
SFL, regionala serier för herrar och division 1 (Herrar)
Speltiden är 2 x 20 minuter effektiv tid.
Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.
En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet.

2
SM-Damer och regionala serier för damer
Speltiden är 2 x 20 minuter effektiv tid.
Halvtidspausen får inte överstiga 10 minuter.
En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet.
SM-Ungdom
Speltiden är 2 x 12 minuter effektiv tid.
Halvtidspausen får inte överstiga 10 minuter.
En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet.
2§

Antal spelare
Alla serier
14 spelare fördelade på fyra utespelare och en målvakt samt högst nio avbytare får anmälas på
spelarförteckningen och användas i varje match.

3§

Anmälan och behörighet att delta
Lag ska alltid anmälas till, och delta i tävling, i föreningens officiellt registrerade namn. Följande
anmälningstider gäller för respektive tävling.
SFL
Behöriga föreningar ska anmäla sig till deltagande i SFL 2016/2017 på av SvFF anvisat sätt senast den 31
mars 2016. Endast förenings representationslag får delta i SFL.
Division 1
Behöriga föreningar ska anmäla sig till division 1 på av SvFF anvisat sätt senast den 30 april 2016. Endast
förenings representationslag får delta i division 1.
Regionala serier för herrar
Fri anmälan råder till de regionala serierna. Anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 augusti
2015. Om det finns särskilda skäl får SvFF förlänga anmälningstiden.
SM-Damer
Behöriga föreningar ska anmäla sig till deltagande i SM-Damer på av SvFF anvisat sätt senast den
23 december 2015. Endast förenings representationslag får delta i SM-Damer.
Regionala serier för damer
Fri anmälan råder till de regionala serierna. Anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 augusti
2015. Om det finns särskilda skäl får SvFF förlänga anmälningstiden.
SM-Ungdom
Behöriga föreningar ska anmäla sig till deltagande i SM-Ungdom på av SvFF anvisat sätt senast den
18 januari 2016.

4§

Priser
SFL
Segrande förening i SFL erhåller SvFF:s lagplakett i guld och utses till Svenska Mästare. Segrande lag i SFL
erhåller 18 stycken SvFF:s guldmedalj.
Segrande förening erhåller dessutom inteckning i SvFF:s vandringspokal.
Förlorande finallag erhåller SvFF:s lagplakett i silver. Förlorande finallag i SFL erhåller 18 stycken SvFF:s
silvermedalj.
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Tredjeplacerade lag erhåller SvFF:s lagplakett i brons. Tredjeplacerade lag i SFL erhåller 18 stycken SvFF:s
bronsmedalj.
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
aktuell tävling. Har spelare deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla
medalj för spel i den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.
SM-Damer
Segrande förening i SM-Damer erhåller SvFF:s lagplakett i guld. Segrande lag i SM-Damer erhåller 18 stycken
SvFF:s guldmedalj.
Segrande förening erhåller dessutom inteckning i SvFF:s vandringspokal.
Förlorande finallag erhåller SvFF:s lagplakett i silver. Förlorande finallag erhåller 18 stycken SvFF:s
silvermedalj.
Tredjeplacerade förening erhåller SvFF:s lagplakett i brons. Tredjeplacerade lag erhåller 18 stycken SvFF:s
bronsmedalj.
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
aktuell tävling. Har spelare deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren endast erhålla
medalj för spel i den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.
SM-Ungdom
Respektive segrande förening i SM-Ungdom erhåller SvFF:s lagplakett i guld. Segrande lag erhåller 18
stycken SvFF:s guldmedalj.
Segrande föreningar erhåller dessutom inteckning i SvFF:s vandringspokal.
Förlorande finallag i respektive SM-ungdomstävling får SvFF:s lagplakett i silver. Förlorande finallag erhåller
18 stycken SvFF:s silvermedalj.
5§

Tävlingsmetod och platsfördelning
SFL
SFL avgörs i två seriegrupper (Norra och Södra) och finalspel. Segrande förening i finalspel utses till Svenska
Mästare i futsal för herrar och kvalificerar sig för deltagande i UEFA Futsal Cup.
Varje lag spelar två matcher mot varje annat lag i sin seriegrupp enligt seriemetoden.
Lag 1 och lag 2 i respektive seriegrupp kvalificerar sig till finalspel.
Lag 7 i respektive seriegrupp spelar kval till SFL.
Lag 8 i respektive seriegrupp flyttas ner till division 1.
Lag 1 och 2 i respektive seriegrupp spelar finalspel bestående av semifinaler, match om tredje plats och
final. Lag 1 i Södra seriegruppen möter Lag 2 i Norra seriegruppen i semifinal 1. Lag 1 i Norra seriegruppen
möter Lag 2 i Södra seriegruppen i semifinal 2. Match om tredje plats spelas mellan förlorande lag i
semifinal 1 respektive 2. Final spelas mellan de vinnande lagen från semifinal 1 respektive 2. Samtliga
matcher i finalspelet spelas som enkelmöten.
Är matcher i finalspelet oavgjorda vid full tid ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 5 minuter.
Har matchen ändå inte avgjorts sker avgörande genom straffsparkstävling enligt spelregler för futsal.
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Avgörande för placering i SFL
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs de berörda lagens placering 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, plats i SM-finalspel, kvalspel eller nedflyttning. Kan placeringen ändå
inte avgöras utses lagens platser genom lottning av SvFF:s TK.
Kval till SFL
De åtta lag 1 från de regionala serierna (se tävlingsmetod för regionala serier nedan) spelar kval parvis om
fyra platser till kvalomgång 2. Kvalet genomförs i ett enkelmöte och med geografisk indelning. De förlorande
lagen är kvalificerade till division 1.
”Bästa” lag 1 i varje par är hemmalag i kvalomgång 1. Kan inte hemmalaget arrangera kvalmatchen övergår
hemmamatchen till motståndarlaget.
Därefter spelar de fyra segrande lagen från kvalomgång 1 kval (kvalomgång 2) mot de två lag 7 i SFL på så
sätt att två kvalgrupper med geografisk indelning om tre lag bildas. Lag 7 från respektive SFL-serie ska
inplaceras i olika kvalgrupper. Förlorande lag i match 1 spelar match 2 mot det lag som ännu inte spelat. Om
match 1 slutar oavgjort ska straffsparkstävling genomföras för att utse ett ”förlorande” lag. Sådan
straffsparkstävling påverkar endast spelordningen och inte poängberäkningen. Efter genomförd enkelserie,
flyttas första- och andraplacerade lagen upp till SFL. De tredjeplacerade lagen i respektive enkelserie är
kvalificerade till division 1. SvFF fastställer spelorter för kvalomgång 2.
Avgörande i kvalspel till SFL
Är matcher i kvalet till SFL oavgjorda vid full tid ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 5
minuter. Har matchen ändå inte avgjorts sker avgörande genom straffsparkstävling enligt spelregler för
futsal.
Division 1 (2016/2017)
Division 1 består av sex seriegrupper om sex lag per seriegrupp totalt 36 lag.
Till division 1 kvalificerar sig följande lag:
 Lag 8 i respektive seriegrupp i SFL (2),
 De fyra förlorande lagen i kvalomgång 1 till SFL (4),
 De två tredjeplacerade lagen i respektive enkelserie i kvalomgång 2 till SFL (2),
 Lag 2 från varje regional serie (8),
 ”Bästa” tredjeplacerade lagen från de regionala serierna (2),
 Tolv lag utsedda genom kval mellan distriktsmästare (12), samt
 Sex wild-cards utsedda av SvFF (6).
SvFF utser wild-cards utifrån de ansökningar som föreligger från föreningar senast den 31 mars 2016. Vid
bedömningen av vilka föreningar som ska tilldelas wild-cards ska SvFF beakta geografiska, ekonomiska samt
organisatoriska förutsättningar hos de föreningar som ansökt om wild-card.
Lag som kvalificerat sig till division 1 genom regionalt seriespel får inte delta i kval mellan distriktsmästare
(se nedan om kval mellan distriktsmästare) även om laget utsetts till distriktsmästare. Berört SDF har då rätt
att utse nytt lag att delta i kval mellan distriktsmästare.
Med ”bästa” förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda förutsättningar, i första hand flest
poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i
seriespelet. Kan jämförelse ändå inte avgöras ska mål under ordinarie speltid på bortaplan räknas dubbelt.
Regionala serier för herrar
Det regionala seriespelet genomförs i åtta seriegrupper. SDF beslutar, i enlighet med SvFF:s anvisningar om
tävlingsmetod.
Lag 1 från de åtta regionala serierna är kvalificerade till kvalomgång 1 i kval till SFL.
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Lag 2 från de åtta regionala serierna är kvalificerade till division 1 (2016/2017).
Kval mellan distriktsmästare
De av SDF utsedda distriktsmästarna (24) spelar kval om 12 platser till division 1. Kvalet genomförs i
enkelmöten med geografisk spelordning efter SvFF:s lottning av hemmalag.
Uppstår vakant plats i kvalet eller lämnar lag w.o. ska motståndarlaget förklaras kvalificerat till division 1.
SM-Damer
Svenska Mästare i futsal för damer är segrande lag i finalspel för damer. Till finalspel kvalificerar sig fyra lag
som deltagit i Gruppspel 1 samt Gruppspel 2.
I Gruppspel 1 delas lagen in i tolv regionala grupper om vardera tre lag. Varje lag spelar en match mot varje
annat lag i sin grupp. Förlorande lag i match 1 spelar match 2 mot det lag som ännu inte spelat. Om match 1
slutar oavgjort ska straffsparkstävling genomföras för att utse ett ”förlorande” lag. Sådan straffsparkstävling
påverkar endast spelordningen och inte poängberäkningen. Respektive gruppsegrare går vidare till
Gruppspel 2.
I Gruppspel 2 delas lagen in i fyra grupper om vardera tre lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i
sin grupp, enligt seriemetoden. Respektive gruppsegrare kvalificerar sig till finalspelet.
Gruppsegrarna i respektive Gruppspel 2 spelar finalspel bestående av semifinaler, match om tredje plats och
final. Lag 1 i gruppspel A möter Lag 1 i gruppspel D i semifinal 1. Lag 1 i gruppspel B möter Lag 1 i gruppspel
C. Match om tredje plats spelas mellan förlorande lag i semifinal 1 respektive 2. Final spelas mellan de
vinnande lagen från semifinal 1 respektive 2. Samtliga matcher i finalspelet spelas som enkelmöten.
Är matcher i finalspelet oavgjorda vid full tid ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 5 minuter.
Har matchen ändå inte avgjorts sker avgörande genom straffsparkstävling enligt spelregler för futsal.
Till Gruppspel 1 är följande lag kvalificerade:





Två föreningar från Göteborg, Skåne, Småland, Stockholm, Värmland, Västerbotten, och
Västergötland (14),
En förening från vart och ett av övriga SDF (17),
Regerande svenska mästarna för damer (för år 2015/16 Täby FK), samt
Lag 1 från de fem respektive regionala serierna (5).

Svenska Mästare i futsal för damer 2015 var Täby FK, vilket innebär att Stockholms FF med automatik
tilldelar Täby FK en av dess ovan nämnda platser för säsongen 2016.
Regionala serier för damer
Det regionala seriespelet genomförs i fem seriegrupper. SDF beslutar, i enlighet med SvFF:s anvisningar, om
tävlingsmetod.
Lag 1 från de respektive fem regionala serierna är kvalificerade till SM-Damer Gruppspel 1.
SM-Ungdom
Svenska Mästare i futsal för flickor och pojkar 15 och 17 år är segrande lag i finalspel. Till finalspel
kvalificerar sig maximalt fyra lag som deltagit i regionalt gruppspel.
I regionalt gruppspel delas lagen in i åtta regionala grupper om vardera fyra lag. Varje lag spelar en match
mot varje annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden. Respektive gruppsegrare går vidare till finalspelet.
I finalspelet delas lagen in i två grupper om vardera fyra lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i
sin grupp, enligt seriemetoden. Segrande och på andra plats placerade lagen i respektive grupp spelar
semifinaler och final.
Är matcher i finalspelet oavgjorda vid full tid ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 5 minuter.
Har matchen ändå inte avgjorts sker avgörande genom straffsparkstävling enligt spelregler för futsal.
Till regionalt gruppspel är följande lag kvalificerade:
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6§

Pojkar
Två föreningar från Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland, Västergötland och
Östergötland (16), samt
En förening från vart och ett av övriga SDF (16).
Flickor
Två föreningar från Göteborg, Skåne, Småland, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Västergötland och
Östergötland (16), samt
En förening från vart och ett av övriga SDF (16).

Vakanser
SFL
SvFF får tillsätta vakanta platser i seriespelet fram till och med den 1 september. Vakanta platser som
uppstår efter den 1 september tillsätts inte om särskilda skäl inte föreligger. I de fall vakant plats inte
tillsätts får SvFF:s TK meddela beslut om nytt tävlingsformat.
Om vakant plats uppstår tillsätts denna plats av ”bästa” förlorande kvallag, därefter näst ”bästa” i
kvalomgång 2. Därefter ”bästa” lag åtta i SFL föregående säsong därefter näst ”bästa” lag åtta. Därefter
”bästa” seriesegrare i regionala serierna (som inte uppflyttats).
Om vakans uppstår innan serien fastställts gäller urvalet av lag i hela landet.
Om vakans uppstår efter att serien fastställts gäller urvalet av lag inom det geografiska område vakansen
uppstår.
Med ”bästa” lag förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda förutsättningar, i första hand flest
poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i
seriespelet. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF.
Division 1
SvFF får tillsätta vakanta platser i seriespelet fram till och med den 31 augusti. Vakanta platser som uppstår
efter den 1 september tillsätts inte om särskilda skäl inte föreligger. I de fall vakant plats inte tillsätts får
SvFF:s TK meddela beslut om nytt tävlingsformat.
Om vakant plats uppstår tillsätts denna plats av tredje ”bästa” lag i regionalt seriespel, därefter fjärde
”bästa” lag i regionalt seriespel, sedan ”bästa” förlorande lag i kval mellan distriktsmästare, därefter femte
”bästa” lag i regionalt seriespel, osv.
Om vakans uppstår innan serien fastställts gäller urvalet av lag i hela landet.
Om vakans uppstår efter att serien fastställts gäller urvalet av lag inom det geografiska område vakansen
uppstår.
Med ”bästa” lag förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda förutsättningar, i första hand flest
poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i
seriespelet. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF.
Regionala serier för herrar
SvFF får tillsätta vakanta platser i seriespelet till och med att seriespel inleds.
SM-Damer
Om segrande lag i en regional seriegrupp utgår ur tävlingen tillsätts den vakanta platsen till regionalt
gruppspel 1 av tvåan i samma seriegrupp.
Om lag 1 och lag 2 utgår ur tävlingen tillsätts den vakanta platsen i Gruppspel 1 av den ”bästa” tvåan från
annan seriegrupp i det geografiska området. Finns inte lag i det geografiska området tillsätts lag från SDF i
det geografiska området enligt vakansordningen.
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Med ”bästa” lag förstås en jämförelse av under ordinarie speltid avgjorda förutsättningar, i första hand
flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade
matcher i seriespelet. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF.
Regionala serier för damer
SvFF får tillsätta vakanta platser i seriespelet till och med att seriespel inleds.
SM-Ungdom
Vakanta platser före regionalt gruppspel
Platser fördelas efter den turordningslista för distrikten som används vid tilldelandet av platser.
Vakanta platser efter regionalt gruppspel
Om segrande lag i regional grupp utgår ur tävlingen tillsätts den vakanta platsen till slutspelet av tvåan i
samma grupp. Ytterliggare vakanstillsättning beslutas av SvFF:s TK.
Matchens genomförande
Alla serier
7§

Spelarförteckning och domarrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av vardera
lagansvarige upprättas på fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. På spelarförteckningen ska även de
ledare, max sex personer, namn och funktion antecknas som får finnas i det tekniska området.
Dessa, vilka tillika utgör domarrapport, ska senast 45 minuter före avspark lämnas till domaren före
matchen.

8§

Bollar
Futsalboll ska användas och ska ha en omkrets av minst 62 cm och högst 64 cm samt väga minst 400 gram
och som tyngst 440 gram. Hemmalaget/arrangören ansvarar för att det finns matchbollar samt fem
uppvärmningsbollar till vardera lag. Uppvärmningsbollarna ska vara likadana som matchbollarna.

9§

Målstorlek
Målens storlek ska vara 2 x 3 meter.

10 §

Golv / Spelplan
Sporthallsgolv eller trägolv (parkett) ska användas. Längden minimum 38 meter och maximum 42 meter.
Bredden ska vara minimum 18 meter och maximum 25 meter.

Funktionärer
11 §

Domare
SFL
Tredomarsystem tillämpas i SFL, finalspel och i kval till SFL.
SvFF:s Domarkommitté (DK) utser domare i SFL, finalspel och i kval till SFL.
Regionala serier för herrar
Tredomarsystem tillämpas i tävlingen. Tredjedomaren kan vara distriktsdomare.
SvFF:s Domarkommitté (DK) utser domare i regionala seriespelet.
SM-Damer och SM-Ungdom
Tvådomarsystem tillämpas i SM-tävlingarna, förutom i finalspelet för damer, där tredomarsystem tillämpas.
SvFF:s Domarkommitté (DK) utser domare i slutspelet, damer, och, i samråd med de lokala arrangörerna, i
slutspelet, ungdom. I övrigt tillsätter SvFF regioncoacher i samråd med arrangerande SDF domare.
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Regionala serier för damer
Tvådomarsystem tillämpas i tävlingen.
SvFF:s Domarkommitté (DK) utser domare i regionala seriespelet.
12 §

Sekretariat
Alla serier
Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning.

13 §

Resultatrapportering
Alla serier
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat i FOGIS samt annan information som SvFF anvisar.

Ekonomi
14 §

Avgifter
SFL
Anmälningsavgift är 5 000 kr. Anmälningsavgiften ska vara betald innan seriestart.
Protestavgiften är 2 000 kr.
Förening som under seriespelet utgår ur tävlingen eller som uteblir från match i seriespelet, ska åläggas att
till SvFF betala en särskild avgift om 10 000 kr, såvida inte särskilda skäl föreligger. Föreningen vars lag
lämnar W.O. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och så väl lagets som
motståndar-lagets 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. SvFF
disciplinnämnd prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.
Regionala serier för herrar
Anmälningsavgift är 2 000 kr. Anmälningsavgiften ska vara betald, till administrerande SDF, innan seriestart.
Protestavgiften är 2 000 kr.
Förening som under seriespelet utgår ur tävlingen eller som uteblir från match i seriespelet, ska åläggas att
till SDF betala en särskild avgift om 10 000 kr, såvida inte särskilda skäl föreligger. Föreningen vars lag
lämnar W.O. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och så väl 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. SDF
eller av SDF utsett organ prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.
SM-Damer och Ungdom
I distriktskvalet beslutar varje SDF vilken anmälningsavgift som ska gälla.
I grupp- och slutspel betalar varje distrikt 2 000 kr per damlag samt 1 500 kr per flick- och pojklag till SvFF för
de lag som deltagit i gruppspelet.
Protestavgiften är 2 000 kr.
Förening som under seriespelet utgår ur tävlingen eller som uteblir från match i grupp- och slutspel, ska
åläggas att till SvFF betala en särskild avgift om 10 000 kr för seniorlag och 5 000 kr för ungdomslag.
Föreningen vars lag lämnar W.O. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och så väl
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. SvFF disciplinnämnd prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.
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Regionala serier för damer
Anmälningsavgift är 2 000 kr. Anmälningsavgiften ska vara betald, till administrerande SDF, innan seriestart.
Protestavgiften är 2 000 kr.
Förening som under seriespelet utgår ur tävlingen eller som uteblir från match i seriespelet, ska åläggas att
till SDF betala en särskild avgift om 10 000 kr, såvida inte särskilda skäl föreligger. Föreningen vars lag
lämnar W.O. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och så väl lagets som
motståndar-lagets 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. SDF
eller av SDF utsett organ prövar frågor om uteslutning på grund av w.o.
15 §

Ekonomiska föreskrifter
SFL
Hemmalaget ska betala domararvode enligt fastställda normer i samband med matchen.
Föreningarna har solidarisk kostnadsfördelning för övriga domarkostnader i SFL.
Kostnaderna för hallhyra står hemmalaget/arrangören för.
SvFF kan utbetala bidrag för resekostnader i samband med seriespelet och kvalet till SFL.
Förenings resekostnader i samband med seriespelet i SFL ersätts enligt följande modell:
 För beräkning av reslängd används Eniro.se, närmast avstånd, för förenings resa enkel väg till
bortamatch.
 Endast lag som rest mer än totalt 50 mil under seriespelet är berättigade till resebidrag.
 Lag som rest mer än totalt 50 mil får endast tillgodoräkna sig mil som överskjuter 50 mil samt delar
proportionerligt, dvs. utifrån hur många fler överskjutande mil föreningen rest, på en gemensam
pott av resebidrag.
Gästande förenings resekostnader i samband med kvalet till SFL ersätts enligt följande modell:
 För beräkning av reslängd används Eniro.se, närmast avstånd, för förenings resa enkel väg.
 Från förenings resa enkel väg understigande 50 mil dras 10 mil bort. För förenings resa enkel väg
överstigande eller lika med 50 mil tillgodoräknas förening reselängden för hela sträckan enkel väg.
Därefter delar föreningarna proportionerligt, dvs. utifrån antalet mil föreningen rest under kvalet
till SFL (både kvalomgång 1 och 2), på en gemensam pott av resebidrag.
SvFF kan, efter ansökan från föreningen, utbetala ekonomiskt bidrag för kvalet till SFL enligt ovan
ersättningsmodell. Ansökningar som inkommit till SvFF efter den 1 april 2016 beaktas inte.
Regionala serier för herrar
Föreningarna i varje regional serie delar på kostnaderna för domare och hallhyra.
Gästande förenings resekostnader i samband med de regionala serierna ersätts enligt följande modell:
 Från förenings resa enkel väg understigande 50 mil dras 10 mil bort. För förenings resa enkel väg
överstigande eller lika med 50 mil tillgodoräknas förening reselängden för hela sträckan enkel väg.
Därefter delar föreningarna proportionerligt, dvs. utifrån antalet mil föreningen rest under gruppoch slutspelet, på en gemensam pott av resebidrag.
SvFF kan, efter ansökan från föreningen, utbetala ekonomiskt bidrag enligt ovan ersättningsmodell.
Ansökningar som inkommit till SvFF efter den 1 april 2016 beaktas inte.
SM-Damer och Ungdom
I distriktskvalet svarar varje förening själv för sina kostnader.
Grupp- och slutspel
Förenings resekostnader betalas ut enligt följande modell:
 Från förenings resa enkel väg understigande 50 mil dras 10 mil bort. För förenings resa enkel väg
överstigande eller lika med 50 mil tillgodoräknas förening reselängden för hela sträckan enkel väg.
Därefter delar föreningarna proportionerligt, dvs. utifrån antalet mil föreningen rest under gruppoch slutspelet, på en gemensam pott av resebidrag.

10
SvFF kan, efter ansökan från föreningen, utbetala ekonomiskt bidrag enligt ovan ersättningsmodell.
Ansökningar som inkommit till SvFF efter den 1 april 2016 beaktas inte.
I slutspelet för pojkar och flickor svarar SvFF för kostnader för kost och logi för högst 16 spelare och två
ledare, under förutsättning att lagen nyttjar SvFF:s erbjudande med boende i skola.
Regionala serier för damer
Föreningarna i varje regional serie delar på kostnaderna för domare och hallhyra.
Gästande förenings resekostnader i samband med de regionala serierna ersätts enligt följande modell:
 Från förenings resa enkel väg understigande 50 mil dras 10 mil bort. För förenings resa enkel väg
överstigande eller lika med 50 mil tillgodoräknas förening reselängden för hela sträckan enkel väg.
Därefter delar föreningarna proportionerligt, dvs. utifrån antalet mil föreningen rest under gruppoch slutspelet, på en gemensam pott av resebidrag.
SvFF kan, efter ansökan från föreningen, utbetala ekonomiskt bidrag enligt ovan ersättningsmodell.
Ansökningar som inkommit till SvFF efter den 1 april 2016 beaktas inte.
3 kap. – Bestraffning
1§

Ackumulerade regelbrott
SM-Ungdom
Då matchtiden i SM-tävlingarna för pojkar och flickor är 2x12 minuter, ett avsteg från Spelregler för futsal,
gäller följande: Med början från det fjärde (mot normalt det sjätte) ackumulerade regelbrottet som
registrerats för respektive lag i varje halvlek erhåller motståndarlaget en direkt frispark från yttre
straffpunkten.

2§

Utvisningar
Alla serier
Spelare kan utvisas för grov-, lindrig- eller målchansförseelse.
Utvisning av spelare verkställs i enlighet med Spelregler för futsal.
Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett utvisning för
grov förseelse.
Ackumulering av varningar tillämpas inte i tävlingen.

2§

Avvisningar
Alla serier
Ledare kan avvisas för grov eller lindrig förseelse.
Avvisad ledare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken eftersom ledaren
måste lämna planens närhet.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett avvisning för
grov förseelse.

4 kap. – Ärendehantering
1§

Administration
SFL
SvFF administrerar SFL samt finalspel och kvalspel till SFL.
Division 1
SvFF administrerar division 1.
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Regionala serier för herrar
SvFF anordnar det regionala seriespelet och av SvFF utsedda SDF administrerar tävlingen.
SM-Damer
SvFF anordnar det regionala seriespelet och av SvFF utsedda SDF administrerar tävlingen. Regionalt
Gruppspel 2 och finalspel administreras av SvFF.
Regionala serier för damer
SvFF anordnar det regionala seriespelet och av SvFF utsedda SDF administrerar tävlingen.
SM-Ungdom
SvFF administrerar grupp- och finalspelet.
2§

Tävlingsstyrelse m.m.
SFL
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse för SFL samt kvalspel till SFL och finalspel.
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar och bestraffningsärenden enligt 14 kap.
RF:s stadgar.
Regionala serier för herrar
Administrerande SDF-styrelse, eller av SDF-styrelsens utsedda organ, är tävlingsstyrelse, undantaget kvalet
till SFL där SvFF:s TK är tävlingsstyrelse.
Administrerande SDF-styrelse, eller av SDF-styrelsens utsedda organ, beslutar vad avser regionala
seriespelet i ärenden om tävlingsbestraffningar och bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
SM-Damer
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse för Gruppspel 1 och 2 samt finalspel.
Regionala serier för damer
Administrerande SDF-styrelse, eller av SDF-styrelsens utsedda organ, är tävlingsstyrelse.
Administrerande SDF-styrelse, eller av SDF-styrelsens utsedda organ, beslutar vad avser regionala
seriespelet i ärenden om tävlingsbestraffningar och bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
SM-Ungdom
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse.

3§

Beslutsorgan
Regionala serier för herrar och damer
Vad som annars, enligt SvFF:s TB, ankommer på TK som tävlingsstyrelse, ska vid tillämpning av förevarande
tävlingsföreskrifter istället avse en för tävlingen utsedd tävlingsjury.
Varje arrangerande SDF ska utse en tävlingsjury i samband med varje grupp-, slut- och finalspel.
Tävlingsjuryn ska bestå av minst tre personer.
Protest mot matchresultats giltighet ska ha inkommit skriftligen till tävlingsjuryn senast inom 30
minuter från matchens slut och åtföljas av protestavgift om 2 000 kr. Avgiften återbetalas om
framställan bifalls och den felande föreningen åläggs därvid en administrationsavgift om 2 000 kr.
Tävlingsjuryns beslut kan överklagas till SvFF:s TK alternativt SvFF:s Disciplinnämnd i
enlighet med 4 kap. TB. Överklagandet ska ha inkommit senast inom två veckor från den dag beslutet
fattats.

