Tävlingsbestämmelser för futsal
Nedanstående tävlingsbestämmelser för futsal träder, vad avser 4 kap. och tillhörande
begrepp, i kraft den 26 november 2016. Övriga delar träder ikraft, och upphäver vid
detta tillfälle SvFF:s tävlingsbestämmelsers tillämplighet på futsal, den 15 juli 2017.
2 kap. – Tävlingens genomförande
1§
Förbundsserier
Förbundsserierna samt kval till dessa tävlingar, anordnas och administreras av
SvFF. Inom ramen för detta fastställer SvFF seriesammansättning och
spelordning av förbundsserierna.
SvFF:s Förbundsstyrelse fastställer tävlingsformat för förbundsserierna.
2§

Distriktsserier m.m.
SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av distriktsserierna.
Inom ramen för detta fastställer SDF seriesammansättning och spelordning för
distriktsserierna.
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina
distriktstävlingar för barn- och ungdomar. Beviljad dispens överförs automatiskt
till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella
tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för
överåriga.
SDF får inte kora slutsegrare i barntävlingar under det kalenderår spelare fyller
12 år, innebärande att segrare kan koras i SDF-tävling som avslutas det
kalenderår spelare i ålderklassen fyller 13 år.
Om två eller flera SDF organiserar distriktsövergripande tävlingsverksamhet och
inte kan komma överens om seriesammansättning eller gemensamma
tävlingsregler, får berört SDF hänskjuta frågan till SvFF:s TK som har rätt att
fastställa vilken seriesammansättning eller vilka regler som ska gälla i berörd
distriktstävling.

3§

IdrottsAB
Förening får upplåta sin plats i tävling till IdrottsAB. För sådan upplåtelse krävs
Förbundsstyrelsens godkännande enligt SvFF:s stadgar.
Förenings ansökan om att kommande säsong upplåta sin plats i tävling till
IdrottsAB ska, för att vara giltig, ha inkommit till SvFF senast den 15 juli.
IdrottsABs rätt att delta i SvFF:s tävlingsverksamhet upphör att gälla om
upplåtande förenings medlemskap i SvFF upphör.
Spelare i IdrottsAB ska vara medlem i den förening som upplåtit spelrätten till
IdrottsAB.
Två eller flera IdrottsAB, som direkt eller indirekt ägs av någon med ett
övervägande inflytande över dessa IdrottsAB, får inte delta i samma tävling eller
på samma serienivå i SvFF:s tävlingar.

4§

Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får
segrande lag 3 poäng och förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får
vartdera laget 1 poäng.

5§

Placering i tävling
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna poäng. Vid
lika poängställning avgörs placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan
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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. Kan placeringen ändå inte avgöras, spelas en skiljematch på
neutral spelplan, dock endast då fråga är om serieseger, upp- eller nedflyttning
eller priser.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda regler för placering i slut- och
gruppspel.
6§

Mästerskapstävlingar m.m.
Svenska Mästare i futsal för herrar är segrande förening i Svenska Futsalligan
(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.
Svenska Mästare i futsal för damer är segrande lag i finalen för damer.

7§

Priser i tävlingar

7.1

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.
Utöver dessa har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter avslutad tävling
– ansöka om att få köpa 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.

7.2

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.
Utöver dessa har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter avslutad tävling
– ansöka om att få köpa 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.

7.3

Distriktsserier
Priser i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

8§

Sammansättning förbundsserierna m.m.
Förbundsstyrelsen fastställer tävlingsformat, inklusive slutspel och ev. kvalspel,
för förbundsserierna.
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9§

Sammansättning distriktsserierna
SDF får som högsta distriktsserie välja att anordna div. 2.
Till div. 1, herrar, kvalificerar sig sex lag från div. 2, herrar.
Förbundsstyrelsen fastställer kvalsystem efter att det beslutats om hur många
SDF som genomför div. 2. För att räknas som div. 2 ska SDF på anvisat sätt ha
anmält till SvFF att man har för avsikt att anordna sådan serie. Lag som deltar i
div. 2 kan kvalificera sig till div. 1. Div. 2 ska bestå av seriegrupper om minst 4
lag innebärande minst 6 matcher per deltagande lag. Div. 2 får anordnas som en
distriktsövergripande serie.
SDF beslutar i övrigt vad som gäller i div. 2 och i övriga distriktsserier.

10 §

Anmälan av lag till tävling
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling och senast vid tidpunkten
för anmälan, uppfylla de i 6 § i SvFF:s stadgar fastställda kraven på medlemskap
i SvFF och RF samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SvFF och
berört SDF.
Anmälningstider gäller för respektive tävling i enlighet med vad som fastställs av
Förbundsstyrelsen.

11 §

Serieavgift
Förening är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i
förbundsserie i enlighet med vad som fastställs av Förbundsstyrelsen.
För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen
beslutar.

12 §

Lagnamn
I förbundstävlingar ska lag anmälas i föreningens hos SvFF registrerade namn.
SDF får godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn.
SDF kan utöver detta godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt
lagnamn. Det gemensamma lagnamnet ska vara neutralt.

13 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i förbundsserier eller i kval till förbundsserier.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela tävlingen
som kombinerat lag.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan
tävling i distriktet.
SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag
upphör.

14 §

Representationslag
Endast representationslag får delta i förbundsserierna eller i kval till
förbundsserierna, såvida Förbundsstyrelsen inte beslutar annat.
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15 §

Inplacering av lag i seriespel
Futsallag tillhörande ny medlemsförening ska inplaceras i distriktets lägsta serie.
Undantag från första stycket får göras för medlemsförening som bildats genom
sammanslagning av två eller flera föreningar, genom delning eller annan
organisationsförändring. En sådan förening kan, efter prövning av SvFF eller
SDF, få överta en av de sammanslagna föreningarnas plats eller den
omorganiserades.
SDF får utöver vad som föreskrivs i andra stycket, efter framställan från
medlemsförening, besluta om undantag från första stycket vid inplacering i
distriktsserierna av lag tillhörande ny medlemsförening om det finns synnerliga
skäl.
Beslut om inplacering av futsallag fattas av SvFF:s TK gällande förbundsserierna,
och av SDF utsett organ gällande distriktsserierna. Inplacering får inte ske under
perioden fr.o.m. den 15 oktober t.o.m. den 15 mars såvida inte särskilda skäl
föreligger.
Förbundsstyrelsen får meddela särskilda anvisningar om vad som ska gälla enligt
ovan vid delning av eller annan organisationsförändring i förening.

16 §

Spelordning
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Match i distriktstävlingar ska förläggas så att den inte föranleder ändring i
gällande spelordning för förbundstävlingar.

17 §

Avsparkstid m.m.
SvFF respektive SDF får, exempelvis vid extraordinära omständigheter, varöver
föreningen inte råder, medge ändrad matchdag (eller avsparkstid) på grund av
omständighet som kommit till arrangerande eller gästande förenings kännedom
efter spelordnings fastställande.
Säsongen 2016/2017 kan förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller
SDF anordnad landskamp respektive distriktsmatch eller förberedelser till sådan
match, om det finns särskilda skäl, få tävlingsmatch flyttad. Framställning om
ändrad speldag ska ha inkommit till SvFF respektive berört SDF inom fyra dagar
från det att spelaren mottagit kallelsen.
Förbundsstyrelsen fastställer vad som gäller för säsongen 2017/2018 vad avser
flytt av tävlingsmatch till följd av spelares deltagande i av SvFF eller SDF
anordnad landskamp respektive distriktsmatch.
Om det finns särskilda skäl får SvFF respektive SDF besluta att godkänna byte
av hemma-bortamatch.

18 §

Prövning av ändrad avsparkstid
Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i förbundsserierna ska ges in till
SvFF senast fyra dagar före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak till
önskad ändring. Till ansökan ska fogas gästande förenings skriftliga medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det inte
finns särskilda skäl.
SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i distriktsserierna.
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19 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som
fastställer följderna för tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling laget
deltagit i. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagens 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. Samtliga matcher
efter w.o.-matchen ska därvid spelas.
SvFF:s TK prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund av w.o.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning utgår eller
utesluts ur tävlingen ska betala en särskild avgift utgörande 10 000 kr.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. samt föreningar som utgår eller
utesluts i distriktstävlingar.

20 §

Förening på obestånd
Enligt SvFF:s stadgar ska förening som försatts i konkurs anses upplöst när
konkursen avslutats utan överskott. Enligt stadgarna får Förbundsstyrelsen
vidare utestänga förening från tävlingsdeltagande eller begränsa sådant
deltagande när förening försätts i konkurs.
Om det beslutats om företagsrekonstruktion för förening i enlighet med lagen
(1996:764) om företagsrekonstruktion, eller om förening annars på grund av
betalningssvårigheter genomfört frivillig ackordsförhandling (så kallat
underhandsackord), ska föreningens representationslag flyttas ned till en serie
som ligger en serienivå lägre än den serie laget deltagit i senast. Beslut om
nedflyttning får fattas först efter seriespelets slut, inkluderat eventuella
kvalomgångar, och ska gälla fr.o.m. närmast följande säsong. Förening som dels
ska flyttas ned som en följd av vad som ovan angetts i detta stycke, dels ska
flyttas ned en serienivå enligt vad som i övrigt är föreskrivet i dessa
tävlingsbestämmelser eller i reglemente för elitlicensen, ska nedflyttas två
serienivåer.
Förbunds- respektive SDF-styrelse beslutar dels om nedflyttningen ska omfatta
både herr- och damlaget eller endast ettdera av lagen och dels om lagets eller
lagens inplacering i seriesystemet.
Om nedflyttningen skulle framstå som uppenbart olämplig med hänsyn till att
ifrågavarande seriestart är nära förestående, äger Förbunds- respektive SDFstyrelse besluta att nedflyttningen ska anstå till nästkommande
seriesammansättningstillfälle.
Om rekonstruktionen eller underhandsackordet enligt ovan är föranledd av
förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att påverka, får
Förbunds- respektive SDF-styrelse besluta att nedflyttning inte ska ske.
Det åligger förening som är föremål för åtgärd enligt andra stycket att omgående
anmäla saken till SvFF.
Om IdrottsAB försätts i konkurs ska rättigheten att delta i SvFF:s
tävlingsverksamhet återgå till den upplåtande föreningen. Ovan angivna
bestämmelser om utestängning eller begränsning från tävlingsdeltagande samt
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om nedflyttning ska därvid äga motsvarande tillämpning på den förening till
vilken rättigheten har återgått.
Om IdrottsAB försätts i konkurs inom 12 månader från det att upplåtelseavtalet
med förening upphört att gälla ska ovan angivna bestämmelser om nedflyttning
äga motsvarande tillämpning på den förening till vilken rättigheten att delta i
seriespel har återgått. Beroende på omständigheterna ankommer det på
Förbunds- respektive SDF-styrelse att besluta om nedflyttning ska verkställas
omedelbart eller först efter seriespelets slut, inkluderat eventuella
kvalomgångar.
21 §

Nedflyttning på grund av ekonomiska missförhållanden
Såvida det inte finns särskilda skäl ska förenings representationslag flyttas ned i
seriesystemet när föreningen
• grovt åsidosatt vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning
underlåta att betala skatter och allmänna avgifter,
• underlåtit att i rätt tid till SvFF betala klar och förfallen fordran på
betydande belopp, som inte kan kvittas enligt 11 § SvFF:s stadgar, eller
• underlåtit att i rätt tid till SDF eller annan medlemsförening betala klar och
förfallen fordran på betydande belopp.
Med betydande belopp avses här två prisbasbelopp.
Beslut om nedflyttning av förening, vars lag deltar i förbundsserierna, ska fattas
av Förbundsstyrelsen. Beslut om nedflyttning av förening, vars lag deltar i
distriktsserierna, ska fattas av SDF.
Nedflyttning ska ske inför den seriestart som infaller närmast efter tidpunkten
för beslutet samt avse en (1) serienivå. Beslutet får överklagas hos
Riksidrottsnämnden.
Förening ska nedflyttas till en serie som ligger en serienivå under den nivå
föreningen är behörig att delta, eller i förekommande fall distriktets lägsta serie.
Utöver nedflyttning kan förening bli föremål för bestraffning enligt RF:s
bestraffningsregler.
Om det finns särskilda skäl för att inte besluta om nedflyttning får i stället böter
utdömas enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Om förening har representationslag i futsal på såväl herr- som damsidan ska det
lag som befinner sig på högsta nivå i seriesystemet flyttas ned. Befinner sig
lagen på samma nivå ska herrlaget nedflyttas.

22 §

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Förening vars lag på egen begäran utgår ur, eller utesluts ur, seriespel eller
efterföljande kvalspel ska vid beslut om sammansättning av nästkommande
säsongs serier nedflyttas till distriktsserierna. Berörd förenings SDF beslutar om
i vilken serie föreningen får delta.
Förening vars lag på egen begäran utgår ur seriespel efter det att seriespelet och
eventuellt efterföljande kvalspel färdigspelats ska vid beslut om sammansättning
av nästkommande säsongs serier nedflyttas till en serie som ligger en (1)
serienivå under den nivå föreningen är behörig att delta, eller i förekommande
fall distriktets lägsta serie. Berörd förenings SDF beslutar om i vilken serie
föreningen får delta om föreningen utgått ur distriktsserie eller flyttas ner i
distriktsserierna.
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23 §

Vakanstillsättning
Om förening uteslutits eller utgått ur tävling eller kvalspel kan föreningens plats
tillsättas av annan förening.
Förbundsstyrelsen ska, vid fastställande av tävlingsformat för 2017/2018,
besluta vad som ska gälla för tillsättning av vakant plats.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättande av vakanta
platser i distriktsserierna.

24 §

Ersättning gällande resekostnader
Förening som utesluts eller utgår ur förbundstävling får åläggas att ersätta
övriga lag i samma seriegrupp för resekostnader i samband med matcher mot
det uteslutna laget eller det lag som utgått ur tävlingen.
SvFF:s TK prövar ärende enligt första stycket. Framställning ska göras till SvFF
senast den 1 april det kalenderår då aktuell tävlingssäsong avslutas.
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.

25 §

Ersättning gällande extra kostnader
Om förening åsamkats extra kostnader genom av SvFF eller SDF förorsakad
ändrad speldag, får tävlingsstyrelsen besluta om viss ersättning.
Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att arrangerande
förening underlåtit att i tid meddela gästande lag och domare om förhållande
som orsakat uppskjuten match eller w.o.- match, får tävlingsstyrelsen besluta
att arrangerande förening ska ersätta gästande lag och domare för extra
kostnader.
Framställningar om ersättning ska göras inom en månad räknat från den nya
matchdagen, dock senast den 1 april det kalenderår då aktuell tävlingssäsong
avslutas.
Vid återupptagen match i förbundsserierna utgår inte ersättning till arrangerande
förening för eventuella extra kostnader för domare och övriga funktionärer. SDF
får besluta om annan ordning i distriktsserierna.

26 §

Ekonomiska föreskrifter
Förbundsstyrelsen fastställer ekonomiska föreskrifter avseende reseersättning
m.m. för förbundsserierna.
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