TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR TÄVLING/CUP
Vi ansöker hos Västergötlands Fotbollförbund om distriktsförbundets tillstånd
för att få arrangera nedanstående tävling

Nationell Tävling/Cup (med lag från egna distriktet)
Nationell Tävling/Cup (med lag från andra distrikt)
Internationell Tävling/Cup

100:350:350:-

Blanketten insändes till:
Västergötlands FF
Box 383 541 28 Skövde
senast 3 mån före tävling
Tillståndsavgiften skall
betalas in till Pg 79410-7
samtidigt som ansökan
skickas in!

Tävlingens namn: ……………………………Spelplats/hall: …...……………………..
Förening: ……………………………………..………………………..

Fotboll

Kontaktperson: …………………………………..……………………

Futsal
Övrigt

E-post:………………………………………………………………….

________

Mobil: ………………………………………
Hemsida:……..……………………………………………………

Speldatum:…………/…………20………..-............../..............20..................................
Tävlingsstyrelse: ……………………………………………………………………………
(minst 3 st namngivna personer)

Tävlingens omfattning: Serie

Cup

Tävlingen är avsedd för antal lag - uppge ungefärligt antal på raden efter respektive ålderskategorin
som Ni kommer att bjuda in till.
Herr_____

Dam_____

Veteran___ Jun _____

P16_____

P15_____

P14_____

P13_____

F16_____

F15_____

F14_____

F13_____

Barnfotboll:

F19 ____
Tänk på! Att i klasser
12 år och yngre får ej
tabeller framställas och
slutsegrare koras fr.o.m.
2017-01-01.
Utan dispens från SvFF.

Serie/Tabellöst

P12_____

P11_____

P10_____

P09_____

P08___

P07___

F12_____

F11_____

F10_____

F09_____

F08___

F07____

Priser uppsatta för tävlingen:........………………........................................................…
Startavgifter: per lag………….kronor
Tävlingsform Fotboll: Utomhus
Tävlingsform Futsal:
Speltid

1 x 12

Rullande tid

Deltagaravgift: per spelare .............kronor
Inomhus (Konstgräs)

Ev. undantag från futsal-reglerna
2 x 12

1 x 20

2 x 20

Effektiv tid

Spelunderlag:…………………………………………………..
Egna Tävlingsföreskrifter ska bifogas
Observera att turneringens föreskrifter ej får strida mot SvFFs och VFFs tävlings- och
representations bestämmelser samt ”Spelregler för fotboll” alt ”Spelregler för Futsal”.
Notera även att seriematcher inte får flyttas pga tävlingen/cupen.
Fortsättning på nästa sida!

Föreningens Underskrift
_______________________________
Datum

_______________________________

VFF´s beslut: Bifall

Avslag

Skövde den ……... / .………. 20………...

Underskrift

För Västergötlands Fotbollförbund:

_______________________________

………………………………………………..

Mobiltelefon

Utdrag ur/Delar av TB 2 kap Tillstånd för Tävlingar (ur TB 2016)
8§

Förenings eget arrangemang av tävling

8.1

Allmänt
Godkännande av förenings eget arrangemang av tävling i fotboll, futsal och beach soccer medges av berört SDF.
SvFF:s Förbundsstyrelse får fastställa särskilda föreskrifter vad avser godkännande av tävling.
Förening måste söka tillstånd hos SDF för arrangemang av tävling.
SDF:s beslut att inte godkänna ett arrangemang av tävling får överklagas till SvFF:s TK. Sådant överklagande ska ha
inkommit till SvFF senast två veckor från beslutsdagen.
Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar eller arrangemang med
tillstånd. Om match eller tävling ordnas av annan på uppdrag av SvFF, SDF eller förening får endast matchagent
enligt 1 kap. 9 § anlitas.
Avtal om match ska träffas med förbehåll om att tillstånd kommer att beviljas.
Bestraffningsreglerna enligt 14 kap. RF:s stadgar är tillämpliga även på förseelser begångna under eller i samband
med tävlingar som inte godkänts av SvFF eller SDF.
Penningpriser eller priser med ett ekonomiskt värde, såsom exempelvis presentkort, får i enlighet med 2 kap. 5 §
inte förekomma i tävlingar för ungdomsspelare.

8.2

Förutsättningar för nationella tillstånd
Tävling för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet.
Tävling eller träningsmatch för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni
– 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF föreskriver
annat.
Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till tävling 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.
SDF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell tävling.
Från och med den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. SvFF:s
Förbundsstyrelse har, efter framställan från ansökande förening, rätt att medge undantag om det finns särskilda
skäl, som exempelvis ett större internationellt deltagande i den föreningsarrangerade tävlingen.
SDF fastställer med utgångspunkt från ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” vad som i övrigt gäller beträffande
deltagande i och arrangerande av tävlingar i distriktet eller närområdet.

8.3

Internationella tävlingar
Se TB 2016

