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.
5 kap. – Förenings ansvar
1§

Allmänt om förenings ansvar vid matcharrangemang
Arrangerande och gästande förening är ansvariga för sina respektive spelares,
funktionärers, ledares och supportrars uppförande inom arenan under eller i
samband med match.
Arrangerande förening är ansvarig för ordningen, och funktionärs arbetsmiljö, i
samband med match.

2§

Information till publik
Arrangerande förening är skyldig att informera publiken om vilka ordningsregler
som gäller i samband med match.

3§

Kontakt med domare vid match
Ledare, spelare eller annan person får inte inleda diskussion med domarna när
dessa är kvar på spelplanen eller på väg från spelplanen till omklädningsrummet.
Endast match- och säkerhetsdelegaten, domarinstruktören och
matchsekreteraren har tillträdesrätt till domarnas omklädningsrum om inte
domaren medger annat.

4§

Bestraffningsansvar för ordningsstörning m.m. vid match
Förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match
inom arenan orsakat ordningsstörning genom att







olovligen avfyra raketer eller antända andra pyrotekniska pjäser,
kasta föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada,
obehörigen beträda spelplanen eller område som gränsar till spelplanen och
för vilket det genom stängsel eller skyltar eller på liknande sätt klart framgår
att allmänheten inte har tillträde,
uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen eller området mellan
spelplanens begränsningslinjer och publikplatser, eller
på annat sätt uppträda förolämpande eller otillbörligt mot deltagare,
funktionär eller åskådare,

kan åläggas påföljd enligt 5 §. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa
att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka
och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.
Även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening
som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat
sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt
5 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns särskilda
bestämmelser i 6 och 7 §§.
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5§

Påföljd m.m.
Vid ansvar enligt 4 § får förening åläggas att till SvFF avseende förening i
förbundsserierna och till SDF avseende förening i distriktsserierna erlägga en
straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från
beslutsdagen.
Vid allvarliga fall får förening i stället för straffavgift enligt första stycket åläggas
böter enligt 14 kap. RF:s stadgar. Vidare får förening åläggas
att spela en eller flera matcher på annan arena än förenings ordinarie
hemmaplan,
att spela en eller flera matcher utan åskådare,
att spela en eller flera av förenings hemma- och bortamatcher med en eller
flera för åskådare stängda läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal;
undantaget föreningsstyrelse, för matchen erforderliga funktionärer samt
representanter för media enligt gängse ackrediteringsrutiner,
eller
att sätta upp nät eller annat skydd framför läktarsektion.
Förening får vidare ådömas annan påföljd som UEFA eller FIFA kan komma att
besluta om med bindande verkan för nationsförbunden.
I fråga om våld mot funktionär och diskriminerande företeelser finns särskilda
bestämmelser i 6 och 7 §§.

6§

Våld mot funktionär
Om förenings ledare, spelare eller supportrar under eller i samband med match i
tävling enligt seriemetoden brukat våld mot funktionär, får föreningen åläggas
högst sex poängs avdrag. Påföljd får inte åläggas om föreningen kan visa att den
gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och
inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat aktuell händelse.

7§

Diskriminerande företeelser m.m.
Om det under match genom ord eller handling förekommer rasistisk kränkning
mot person eller grupp av personer, ska domaren göra ett uppehåll i spelet och
en varning ska utfärdas till vid matchen närvarande personer. Förekommer
rasistiska kränkningar även efter denna varning ska domaren avbryta matchen
enligt 9 §. Om domaren beslutar att återuppta matchen och det även därefter
förekommer rasistiska kränkningar ska domaren slutligt avbryta matchen och
anmäla frågan till Disciplinnämnden som prövar de sportsliga konsekvenserna av
händelserna i enlighet med 10 §.
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling uttrycker
sig kränkande mot person eller grupp av personer eller visar missaktning för
folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på till exempel
kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet,
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som
gäller den enskilde som person, ska anmälas till förbundsbestraffning.
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade eller andra
kränkande handlingar enligt föregående stycke, får åläggas att spela en eller
flera av föreningens hemmamatcher med en eller flera för åskådare stängda
läktarsektioner eller med ett begränsat åskådarantal.
Då förenings supportrar vid upprepade tillfällen gör sig skyldiga till
diskriminerade eller andra kränkande handlingar enligt första stycket, ska
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föreningen anmälas till förbundsbestraffning. Därutöver får beslutas att en eller
flera matcher ska spelas utan åskådare.
Vid bestämmande av påföljd enligt tredje och fjärde styckena ska som
förmildrande omständigheter beaktas vad föreningen har gjort för att motverka
aktuell händelse.
8§

Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i
matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn eller
kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska
anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett
framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan uppstår
huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap beslutar Förbundsstyrelsen i
frågan.

9§

Avbruten match på grund av ordningsstörning
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt
äventyras på arenan på grund av ordningsstörning. Om spelet inte kan
återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen inte ska fullföljas
vid detta tillfälle. Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till
omständigheterna, anser att det finns skäl till det. Om matchen inte fullföljs ska
beslut ifråga om matchen prövas enligt 10 §.

10 §

Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match

10.1

Tävling enligt seriemetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens
slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses
vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt seriemetoden eller i
anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras
eller måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas
segern med målskillnaden 3-0, eller, om detta är mer fördelaktigt, det
målresultat som gällde då matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, utdelas inte poäng
och båda lagen tilldelas 0-3 i målskillnad.
Om det finns särskilda skäl får beslutande organ besluta att matchen ska
återupptas i enlighet med 3 kap. 8 §. Om det finns synnerliga skäl får beslutande
organ istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska
gälla som slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i.
Vid särskilt försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie
laget deltar i redan vid den första förseelsen. Matcher som spelats av lag som
uteslutits ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets erövrade poäng
och målresultat annulleras. Vid beslut om uteslutning av lag ska, såvida inte
särskilda skäl föreligger, annullering av lagets poäng och målskillnad ske först
när beslut om uteslutning vunnit laga kraft.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första, andra eller tredje
stycket eller match som spelas om i sin helhet annulleras, med undantag av vad
som föreskrivs om bestraffning i tävlingsbestämmelser för fotboll.
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10.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens
slut eller vars ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses
vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt utslagsmetoden eller i
anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras
eller måste avbrytas av domaren, ska det felande laget uteslutas ur tävlingen.
Om det finns särskilda skäl får förening medges fortsatt deltagande. Om båda
lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, beslutar respektive
beslutande organ i frågan.

11 §

Ekonomisk ersättning vid avbruten match
Då händelser som anges i 4 § föranleder att en match avbryts och återupptas en
annan speldag får respektive beslutande organ besluta att förening åläggs att
ersätta de omkostnader för resa och logi som förorsakats motståndarföreningen
då matchen slutförts.

12 §

Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte
begränsat till, den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller
symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller
religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som önskar
medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol
liksom den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som
försvårar identifikation (maskering) och som kan befaras utgöra fara för
ordningsstörning.
Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär klädesdräkt
eller föremål som anges i föregående stycke, ska avvisas från arenan.
Den som försöker införa eller använda så kallad vuvuzela (lepata) på
matcharenan får vägras tillträde till arenan eller avvisas från arenan.

13 §

Arrangemangsavstängning
SvFF, SDF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer tillträde
till sin matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den anmälde ska
ges tillfälle att yttra sig före beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen samt
innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.
Beslut enligt första stycket får överklagas i enlighet med vad som gäller för
överklagande av beslut om tävlingsbestraffning enligt 7 kap.
Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får SvFF,
SDF eller föreningen besluta att förbudet ska gälla tills vidare i avvaktan på att
frågan avgörs slutligt.
Beslut om avstängning som fattas av SvFF eller förening tillhörande
förbundsserierna, får utsträckas till att omfatta samtliga matcharenor som
nyttjas av föreningarna i förbundsserierna samt arenor där landskamper spelas i
Sverige.
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14 §

Tillträdesförbud m.m.
Förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att
stänga av ordningsstörare genom arrangemangsavstängning enligt 13 § och,
såvida inte polisen gjort anmälan, att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321)
om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Denna skyldighet avser endast
åtgärder mot ordningsstörare som föreningen ansvarar för enligt SvFF:s
tävlingsregler. Föreningen ska även, i den mån det är möjligt, vidta övriga
nödvändiga åtgärder för att motverka att inträffad ordningsstörning upprepas vid
kommande matcher.

15 §

Doping

15.1

Allmänt
Doping är förbjudet i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

15.2

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler
mot doping spelar, erhåller den icke felande föreningen tre poäng. Som
målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är
fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott
mot RF:s regler mot doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng och
tilldelas resultatet 0-3.

15.3

Tävling enligt utslagsmetoden
I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två eller
fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande
förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningar haft två eller fler spelare som dömts för brott
mot RF:s regler mot doping beslutar respektive beslutande organ i frågan.

16 §

Matchfixing
I fråga om otillåten vadhållning samt manipulation av fotbollsidrott gäller
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig
verksamhet. Den som inte omfattas av reglementet får förbjudas tillträde till
matcharena under viss tid eller all framtid. Disciplinnämndens beslut i sådant
ärende får överklagas till Besvärsnämnden.

17 §

Misskreditering av futsalens organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller skrift
eller på annat sätt allvarligt misskrediterar FIFA, UEFA, SvFF och till SvFF
anslutna organisationer kan ådömas straffavgift eller anmälas till
förbundsbestraffning.

18 §

Obehörig spelare

18.1

Tävling enligt seriemetoden
I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande
föreningen tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet
eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga fråntas
båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad.
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I de fall spelare varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell
förening ska dock, om spelaren senast på tredje dagen efter erhållen anmaning i
samband med kontroll av spelares behörighet registreras av föreningen,
poängförlust dömas endast för den sista av de matcher där spelaren vid
förseelsens påtalande spelat.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående
i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens
medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna spelaren på
spelarförteckningen eller då spelaren deltog i spel som amatör trots krav på
spelaravtal, eller om andra särskilda skäl föreligger ska fastställande av
resultatet 0-3 ersättas med att den felande föreningen åläggs straffavgift om
högst 25.000 kr.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan annulleras,
med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10-18 §§ SvFF:s
tävlingsbestämmelser i fotboll.
18.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Om obehörig spelare deltagit för förening i match som ingår i tävling som spelas
enligt utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga beslutar
respektive beslutande organ i frågan.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående
i exempelvis föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens
medlemsmatrikel, föreningens underlåtenhet att anteckna spelaren på
spelarföreteckningen eller om andra särskilda skäl föreligger ska den felande
föreningen istället för att uteslutas ur tävlingen åläggas straffavgift om högst
25.000 kr.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs till 0-3 enligt ovan annulleras,
med undantag av vad som föreskrivs om bestraffning i 5 kap. 10-18 §§ SvFF:s
tävlingsbestämmelser i fotboll.

19 §

Ospelad match
SDF har rätt att i ospelad match i distriktsserierna besluta att inga poäng eller
mål ska tilldelas något av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas noll
poäng och 0-3 i målskillnad.

20 §

Räkenskapsår m.m.
Förenings räkenskaps- och verksamhetsår ska följa kalenderåret.
Förenings årsmöte ska hållas senast den 30 april.
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