Fö rutsättningär fö r tillstä ndsänsö kän fö r ätt ärrängerä egen tävling.
När föreningar, som tillhör Hallands Fotbollförbund, skall arrangera egen tävling i form av cup, serie,
poolspel eller liknande, skall föreningen alltid ansöka om tillstånd om detta hos Hallands Fotbollförbund.
På följande sidor finns bestämmelser som skall följas när det gäller arrangemang för barn och ungdomar.
Blanketterna gäller även egen tävling för seniorer.
Tillståndsansökan skall alltid skickas in till HFF och föreningen skall ha fått ansökan godkänd innan inbjudan
skickas ut till andra föreningar.
Svensk fotboll består av tre grenar – fotboll, futsal och beachsoccer. Det finns en tillståndsblankett för
respektive gren. Blanketterna ligger på HFFs hemsida under HFF Info/Blanketter och formulär.
Fullständigt ifylld blankett, insändes alltid tillsammans med tävlingens Tävlingsbestämmelser, inbjudan och
förteckning över tävlingsledning.
Tävlingsbestämmelserna skall bl.a. visa startavgift, priser, matchtider, ev. åldersdispensregler samt
erforderlig information om tävlingens förutsättningar och upplägg. För samtliga tävlingar gäller att spelare
som skall delta skall vara registrerade/licensierade för den förening som man representerar. Detta skall
också anges i tävlingsbestämmelserna och i inbjudan.
De skall också överensstämma med Hallands Fotbollförbunds tillståndsbestämmelser.
För tävlingar i Halland gäller att samtliga ledare som coachar lag (från Halland) vid match skall ha
genomgått kursen Grönt kort-Leda laget. Intyg för genomgången kurs skall bäras runt halsen. Detta
tillsammans med att turneringen följer Fotbollens spela, lek och lär och HFFs riktlinjer för barn- och
ungdomsfotboll skall anges i inbjudan. Innan tävlingens start skall arrangerande föreningen anordna en
ledarträff där detta poängteras alternativt informera varje lags ledare inför dess första match.
Blanketten för tillståndsansökan skickas till Hallands Fotbollförbund, Andersbergsringen 104, 302 55
Halmstad eller info@hallandsff.se senast två månader före tävlingens första dag och alltid före utskick av
inbjudan.
Vid SvFFs representantskap 2015 togs beslut om att inga segrare får koras i tävlingar med barn under
12 år. I beslutet finns också en möjlighet för föreningar att söka dispens för åldersgruppen 12 år.
Förutsättningar för att söka dispens ser ni på kommande sidor tillsammans med utdrag ut SvFFs
tävlingsbestämmelser för arrangerande av egen tävling. Dispensansökan görs hos SvFF och bifogas med
tillståndsansökan till HFF.

Tillständsbestä mmelser för bärn- öch ungdömsturneringär (cuper,
pöölspel, seriespel) i Hälländ.
Samtliga ungdomsturneringar som arrangeras inom distriktet och som fått sanktion från Hallands Fotbollförbund
kommer att finnas på vår hemsida under fliken Tävling och Cuper.
Om turneringen inte finns med på denna lista betyder det att den inte är godkänd och sanktionerad av HFF.
OBS! Föreningar som anordnar turneringar som inte blivit sanktionerade av HFF riskerar påföljd i form av straffavgift.

Följande regler gäller för cuper och turneringar i alla nedanstående åldrar:



SvFFs riktlinjer Fotbollens spela, lek och lär samt HFFs riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll skall följas och
detta skall anges i inbjudan samt påpekas vid inledningen på varje tävling.
Ledare som coachar lagen (från Halland) vid match skall ha genomgått Grönt kort – Leda laget samt bära
intyg för detta runt halsen vid samtliga matcher. Ledare från andra distrikt skall informeras om vad Grönt
kort står för.

Övriga förutsättningar för att cup/serie/poolspel mm. skall kunna bli sanktionerad ses nedan.
Notera att angående planstorlek nedan, för 10 år och äldre, är det spel utomhus som avses. För spel enligt FUTSAL för
10 år och äldre gäller alltid spel 5 mot 5 på plan som är 20x40 meter.
Flickor och Pojkar -12 år
1. Cup/turnering får endast spelas under förutsättning att det inte krockar med HFFs verksamhet.
2. Varje lag ska garanteras 3 matcher.
3. Poolspel utan placering. Inga tabeller får användas och inga segrare får koras.
4. Diplom till samtliga deltagare.
5. Matcherna döms av föreningsdomare.
6. Matchtid
a. För 7-9 år max 2x20 minuter, rekommenderas max 90 minuters total speltid/dag och lag.
b. För 10-12 max 2x25 minuter, rekommenderas max 110 minuters total speltid/dag och lag
7. Planstorlek
a. För 7-9 år 3 el. 5-manna
b. För 10-11 år 3-, 5- eller 7-manna
c. För 12 år 3-, 5-, 7, eller 9-manna
Flickor och Pojkar 13-16 år
1. Cup/turnering får endast spelas under följande datum, under förutsättning att det inte krockar med HFFs
verksamhet.
a. 1 oktober – 5 april
b. 6 juni – 18 augusti
c. 1 maj
d. Kristi Himmelfärdshelgen
2. Gruppspel och Slutspel tillåts.
3. Lagpriser och enskilda priser får förekomma.
4. Matchtid: Max 2x40 minuter, rekommenderas max 130 minuters total speltid/dag och lag.
5. Planstorlek
a. För 13 åringar 3-, 5-, 7- eller 9-manna
b. För 14-16 åringar 3-, 5, 7-, 9- eller 11-manna.
6. Matcherna skall dömas av utbildade domare.

Anvisning gällande undantag från förbud att utse slutsegrare i turneringar
Inledning
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade i november 2015 att införa ett förbud mot att kora segrare i all
tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år (såväl vad avser föreningsarrangerade cuper som SDF-tävlingar).
Bakgrunden var fokus på fotbollsutveckling och de grundprinciper som bör gälla för 6-12 åringar som spelar
barnfotboll. I barnfotboll ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt att alla får delta
lika mycket och prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ge bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna
förutsättningar. Prestationen ska här styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.
SvFF beslutade också att det ska finnas en möjlighet att bevilja undantag från förbudet när det föreligger särskilda
skäl, att förbudet ska regleras i SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) 2016, att dispensansökningar prövas av SvFF
samt att bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Besluten fattades av SvFF:s Representantskap, som också uppdrog till Förbundsstyrelsen att i god tid innan SDF:s
tillståndsgivning inför 2017 ta fram en vägledning för hantering av dispensansökningar.
Denna text syftar till att fungera som en anvisning och vägledning för cuparrangörer som önskar att söka dispens
för att få möjlighet att kora slutsegrare i turneringar för spelare t.o.m. 12 år.

Tävlingsregeln
2 kap 8 § TB föreskriver nu att fr.o.m. den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare
t.o.m. 12 år.
Förbundsstyrelsen har, efter framställan från ansökande (arrangerande) förening, rätt att medge undantag från
detta förbud om det finns särskilda skäl, som exempelvis ett större internationellt deltagande i den
föreningsarrangerade tävlingen.

Tillämpningsanvisning (tolkning av särskilda skäl)
Fråga uppstår vad som då utgör särskilda skäl för dispens enligt regeln. Det vill säga: under vilka förutsättningar
har man som cuparrangör möjlighet att få rätt att kora slutsegrare i sin turnering?
SvFF:s Förbundsstyrelse har uppfattningen att barnfotboll ska genomsyras av barnrättsperspektivet. Utifrån detta
anser Förbundstyrelsen i sin roll som prövningsorgan med stöd av 2 kap 8 § TB att slutsegrare inte bör koras i
turneringar för spelare t.o.m. 11 år. Vad gäller åldersklasser för spelare som är 12 år kan det dock finnas skäl att
medge undantag om arrangören kan dokumentera att turneringen präglas av en sund tävlingsmiljö och att
hänsyn tas till barnrättsperspektivet.
Förbundsstyrelsen har därför fastställt följande tillämpningsanvisningar.

12 år
Vad gäller cuper för spelare 12 år ser Förbundsstyrelsen två olika situationer som utgör särskilda skäl för dispens.
Antingen
1. Ett större internationellt deltagande
Förbundsstyrelsen förstår det i tävlingsbestämmelserna exemplifierade skälet om ett större internationellt
deltagande mycket restriktivt. För att medges dispens på denna grund krävs ett deltagande i turneringen från
minst 25 nationsförbund.
eller
2. Turneringen präglas av fair play
Särskilda skäl kan istället för ett större internationellt deltagande bestå av att turneringen präglas av fair play
samt en djupare förståelse av barnrättsperspektivet.
Förutsättningarna att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 12 år med hänvisning till att turneringen
präglas av fair play är:
Tävlingsregler innehåller föreskrifter om att
a) Åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match,
b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela,
c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag,

d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför cupen
under lika lång tid,
e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper.
Berört SDF intygar att cupen genomförs utifrån grundprinciperna för Fotbollens spela, lek och lär och Idrotten
vill,
- Cuparrangören har ett aktionsprogram och kontroll av hur föräldrar och funktionärer ska agera i samband
med cupspelet,
- Sjukvårdare med erforderlig utrustning närvarar i samband med hela turneringen för det fall att spelare
skadar sig,
- Cuparrangören ska ha ett fair play-program, enligt av SvFF godkänd modell, och utbilda föreningarna i
detta,
- Cuparrangören stimulerar till fotbollslek i samband med turneringen.

11 år och yngre
Förutsättningar för att kunna erhålla en dispens i cuper för spelare 11 år och yngre:
 En stor restriktivitet kommer att tillämpas och endast under extraordinära omständigheter kan ett
undantag beviljas.
 Skälet om ett större internationellt deltagande är inte tillämpligt för åldersklassen 11 år och yngre.

Hantering av dispensansökningar
Cuparrangörer som vill få frågan prövad har att inkomma med dispensansökningar till SvFF.
Formellt prövas frågan av Förbundsstyrelsen. Deltagande lag från den, vid ansökningstillfället, senast genomförda
turneringen, är utgångspunkten för ansökningshandlingen när data som exempelvis storlek på cupen efterfrågas.
Ansökan genomförs på fastställt formulär via fogis.se och till ansökan ska vissa bilagor bifogas. I ansökan
förbinder sig föreningen att leva upp till de under tillämpningsanvisningarna redovisade villkoren samt ska också
beskriva de åtgärder som görs för att leva upp till kraven.
Till ansökan ska bifogas
- Senaste års deltagarförteckning, specificerat med lagens nationsförbund eller distriktstillhörighet.
- Aktionsprogram för föräldrar och funktionärer.
- Fair Play-program.
- Kopia på tävlingsföreskrifter som ska tillämpas vid kommande tävling.
- Intyg från SDF.
SvFF kan komma att begära kompletteringar i ärendet och det är därför viktigt att ange korrekt kontaktperson i
ansökan.
Ansökan kommer sedan att skyndsamt hanteras och prövas av SvFF. Under förutsättning att SvFF bifaller ansökan
ges därefter cuparrangören möjlighet att kora segrare i aktuell åldersklass.
Erhållen dispens ska därefter bifogas till SDF när föreningen söker tillstånd för att arrangera den aktuella
cuptävlingen.
Noteras att SvFF:s beslut får överklagas till Riksidrottsnämnden.
Mer information om det som skrivs i texten finns på fogis.se. För frågor kring hanteringen eller tillämpningen kan
ni med fördel vända er till SvFF:s kansli (telefon 08-735 09 00 eller tavling@svenskfotboll.se).
Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Håkan Sjöstrand
Generalsekreterare

