FÖRESKRIFTER SVENSKA SPEL F-19
2017
1 Kap. Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
tävlingsbestämmelser (TB) i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig
om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.
Vid tillämpning av föreskrifterna innebär ”bästa” en jämförelse av matcher i
seriespelet enligt följande förutsättningar, i första hand flest poäng, i andra hand
målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher.
SvFF:s tävlingskommitté (TK) äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.
2 kap. – Administration
Tävlingens genomförande
1§

Speltid
Ordinarie speltid i Svenska Spel F-19 är 2 x 45 minuter .
Är match i tävlingarnas slutspel eller kvalspel inte avgjord vid den
ordinarie Speltidens slut ska speltiden, efter en paus om fem minuter,
utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter. I förlängningens
halvtidspaus ska ett sidbyte mellan lagen ske med omedelbar verkan.
har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

2§

Ersättare
Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in
under match. Byten sker med så kallade flygande byten i enlighet med
spelreglerna. Utbytt spelare får inte delta i spel igen.

3§

Priser
Slutspel:
Diplom tilldelas till de spelare som deltar i finalen samt
pokal tilldelas vinnande lag samt ingravering i vandringspokal.

4§

Seriesammansättning
Seriesammansättningen fastställs av Elitfotboll Dam (EFD).

5§

Spelordning
Spelordningen fastställs av SvFF.

6§

Matchändring

Framställan av ändrad match i Svenska Spel F-19 ska inges skriftligen
till SvFF :
- senast fyra dagar före fastställd speldag,
- med angivande av orsak till önskad ändring, samt
- med gästande förenings skriftliga medgivande.
För sent inkommen ansökan om matchändring, beaktas inte, såvida inte
särskilda skäl föreligger.
7§

Walk-over (w.o)
Förening vars lag utgår ur Svenska Spel F-19 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 Svenska Spel F-19 utesluts ur den
berörda tävlingen. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl
lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska
annulleras.
Om föreningen som lämnat w.o., inom tre dagar efter det att matchen
skulle ha spelats, begär att fortsätta få delta i tävlingen och om det finns
särskilda skäl för fortsatt spel får dock beslutas att laget fortsatt ska delta
i tävlingen. Samtliga matcher efter w.o. – matchen ska därvid spelas.
Behörigt organ inom SvFF prövar frågor om uteslutning ur Svenska Spel
F-19.

8§

Anmälan till 2017-års tävling m.m
Anmälan till serien görs till Elitfotboll Dam på fastställt datum. Lag ska
alltid till och delta i tävlingen i föreningen hos SvFF registrerade namn.

9§

Tävlingsmetod
EFD har med stöd av rådande bestämmelser och med hänsyn till de
sportsliga och geografiska förutsättningarna, fastställt
seriesammansättningen.

10§

Slutspel
Slutspel för Svenska Spel F-19 består av semifinaler och final som
spelas under en helg.

3. kap. - Matchens genomförande
1§

Planens storlek
I Svenska Spel F-19 ska spelplanen vara minst 100 x 60 meter.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens sökas hos SvFF för
Svenska Spel –F19

2§

Spelarförteckning (domarrapport)
Allmänna bestämmelser
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 ersättares föroch efternamn samt personnummer eller i förekommande fall födelseNummer ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt formulär.
Sådant formulär, vilket tillika utgör domarrapport, hämtas från FOGIS.
Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, högst 14 varav 7 ersättare, som får finnas i det tekniska
området. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att
spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna av
ansvarig person undertecknas spelarförteckning till domaren. Föreningen
är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Domaren ansvarar för att rapportera till SvFF via FOGIS senast 24
timmar efter matchens slut. Domaren ansvarar för att spara exemplar av
domarrapporten
under hela säsongen. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom
ramen
för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter.
Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart
skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran
görs till SvFF.
NOTERING: Låneförteckning skall medfölja domarrapporten och skickas
till SvFF. Se även 6 kap. 2§ i Särskilda tävlingsbestämmelser (STB)

3§

Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat och annan
information som SvFF anvisar.

4. kap - Funktionärer
1§

Domare och assisterande domare
I Svenska Spel F-19 ska domare och assisterande domare i
seriematcher och ev.kvalmatcher utses av arrangerande förenings SDF.
Domare och assisterande
domare i slutspelsmatcher utses av SvFF:s Domarkommitté (DK).

5. kap - Ekonomi
1§

Särskild avgift
Förening som efter seriestart utesluts ur tävlingen får medel tillhörande
projektet Svenska Spel- F19 via EFD indraget och kan komma att bli
återbetalningsskyldiga eventuellt redan utbetalda medel.

2§

Ekonomiska föreskrifter för slutspel
Presenteras av EFD separat.

3§

Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från
hemmamatch.
Ersättning till domare och assisterande domare betalas ut senast 24
timmar nästkommande vardag efter spelad match på av domaren
angivet konto.

6 kap.- Representationsbestämmelser
1§

Allmänt
i Svenska Spel F-19 gäller att endast spelare som under kalenderåret
fyller 19 år eller yngre får delta.

2§

Särskilda representationsbestämmelser
En förening som deltar i Svenska Spel F-19 har möjlighet att, utan
sedvanlig övergångsanmälan, låna max sex (sju vid målvakt) spelare
som uppfyller behörighetskrav enligt 5 kap. 1§.
Svenska Fotbollförbundets Tävlingskommittè ( TK) får, på ansökan av
förening och efter hörande av EFD, besluta om undantag från
begränsning i fråga om lån av spelare. Undantag får gälla för hel säsong.
Vid denna prövning ska särskilt beaktas i vilken utsträckning föreningen
nu bedriver egen ungdomsverksamhet. Ansökan om undantag för
kommande säsong ska ges in till TK senast den 31 mars.
Lån får endast ske av spelare som är 19 år eller yngre. Lån av spelare
ska föregås av ett skriftligt godkännande av spelare, lånande förening
och utlånande förening. Vårdnadshavares skriftliga godkännande krävs i
det fall spelaren är underårig.
Lån från utländsk förening är ej tillåtet.
Max fyra överåriga spelare (fem om man har en överårig målvakt).
Överåriga spelare ska vara licensierad i den egna föreningen.
Godkännandet ska bifogas spelarförteckningen innan match för att
spelaren ska vara behörig att delta.
Se även 3 kap §12 Allmänna tävlingsbestämmelser.

3§

Gästande förening
Reseavstånden uträknas med hjälp av Eniro. Reseersättning betalas ut
två gånger per säsong och utbetalas utan ansökan.
Ekonomi
Ett grundbelopp betalas ut till samtliga deltagande föreningar.
För kost och logikostnader utgår ingen ersättning.

7 kap. – Bestraffning
1§

Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse i
seriespel i enlighet vad som föreskrivs i 3 kap. SvFF:s TB med tillägg
enligt nedan.

2§

Bestraffning av spelare och ledare i slutspel
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första
slutspelsmatch.
Spelare som utvisats för grov, lindrig eller målchansutvisning i
slutspelsmatch får inte spela i lagets nästa match i slutspelet.
Spelare som ådragit sig två varningar i olika matcher ingående i
slutspelet får inte spela i den efter andra varningen följande matchen i
slutspelet.
Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs
mellan serie- och slutspel.

8 kap. – Ärendehantering
1§

Administration
SvFF administrerar Svenska Spel F-19.

2§

Tävlingsstyrelse
SvFF:s tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

3§

Beslutsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar
enligt SvFF:s tävlingsregler samt i bestraffningsärenden enligt 14 kap.
RF:s stadgar

