Föreskrifter för motionsfotboll
Som ett led i Svenska Fotbollförbundets (SvFF) mål- och strategiarbete, särskilt avseende frågan om hur fler ska
spela längre, har SvFF i samarbete med SDF under år 2014 och 2015 identifierat och analyserat förslag till
förenklade spelformer i fotboll. Alla identifierade förslag inbegrips i begreppet ”motionsfotboll”. Mot bakgrund av
detta har följande föreskrifter, vilka är bindande för SDF, fastställts av SvFF:s Tävlingskommitté den 14 januari
2016.
1§

Tävlings- och spelregler m.m.
Varje SDF som erbjuder eller avser att erbjuda spelformen motionsfotboll har rätt att fastställa sitt eget
tävlingsformat och tävlingsmetod för motionsfotboll, inklusive, men inte begränsat till, antal deltagande lag,
antal avbytare och spelordning. SDF har även rätt att besluta om frågor kring ackumulerade regelbrott.
Varje SDF har rätt att för egen del besluta om eventuella avgifter för förenings deltagande i motionsfotboll.
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter eller SDF:s särskilda föreskrifter för motionsfotboll gäller
spelregler för fotboll.

2§

Behörighet och försäkring
I match i motionsfotboll får endast lag, vars förening är anslutet till SVFF, delta som erlagt lagförsäkringsavgift om 1 500 kr. Avgiften ska vara inbetald till berört SDF senast 3 dagar före deltagande i första tävling.
SDF har att tillse att deltagande lag som erlagt lagförsäkringsavgift registreras i Fogis.
Vid betald lagförsäkringsavgift är deltagande föreningslags samtliga spelare, upp till och med 30 spelare,
försäkrade i samband med sitt fotbollsutövande i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.
För spelares deltagande i motionsfotboll krävs inte spelarregistrering i Fogis. Spelare som deltar i
motionsfotboll får däremot vara registrerad fotbollspelare i annan förening än den förening som denne
representerat i motionsfotboll.

3§

Administration
Varje SDF beslutar på vilket sätt dess motionsfotbollserier administreras och dokumenteras. SDF är dock
skyldigt att tillse att deltagande förening, på SDF:s begäran, kan tillhandahålla namn- och personnummer på
de spelare som spelat för dess föreningslag.

4§

Domare
Varje SDF beslutar om vilket domarsystem som ska tillämpas i dess motionsfotboll samt eventuella
domaravgifter. Vidare beslutar varje SDF vilken utbildningsgrad som ska gälla för behöriga domare i
motionsfotboll.

5§

Tävlingsstyrelse m.m.
SDF-styrelse, eller av SDF-styrelsen utsett organ, är tävlingsstyrelse för dess motionsfotboll.
Eventuella avstängningar, förutom sådana som utdömts enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar,
eller gula kort som tilldelats deltagande spelare i motionsfotboll påverkar inte spelarens möjlighet att delta i
tävlingsformat, t.ex. distrikts- och förbundsserier.
Anmälan för förseelse, enligt 14 kap RF:s stadgar, får ske hos behörigt bestraffningsorgan inom SDF.

