Föreskrifter futsal 2017/2018 - Damer
Genom beslut av Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Representantskap den 25 november 2016 inrättades
Tävlingsbestämmelser för futsal (FTB). Dessa föreskrifter – beslutade av SvFF:s Förbundsstyrelse den [**] april
2017 – utgör en komplettering till FTB.

1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Tävlings- och spelregler
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
tävlingsbestämmelser för Futsal (FTB) och FIFA:s Laws of the game; Futsal (Spelregler för futsal).
Tävlingsstyrelsen i respektive tävling som dessa föreskrifter behandlar har rätt att fatta beslut i frågor
som i övrigt inte beaktats i dessa föreskrifter.
Det är förenings, ledares och funktionärs skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid
gällande FTB, föreskrifter och övriga tävlingsregler.

2§

Spelarregistrering
Spelare får bara representera den förening där spelaren är registrerad som futsalspelare. Spelare är
även behörig att representera föreningen i enlighet med representationsbestämmelserna i 4 kap. FTB.

3§

Tävlingsstyrelse m.m.
Regionala Futsalligan anordnas av SvFF och administreras av SDF. SvFF anordnar och administrerar
slutspelet i Regionala Futsalligan.
SDF-styrelsen, eller av SDF-styrelsen utsett organ, är tävlingsstyrelse i seriespelet i Regionala Futsalligan.
SvFF:s tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse i slutspelet.

4§

16 januari-regeln
Följande gäller från och med den 15 juli 2017 till och med den 14 juli 2018. Förbundsstyrelsen fastställer
vad som ska gälla fr.o.m. den 15 juli 2018.
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 16 januari eller senare får
spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna
under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare
registrerade efter den 20 januari, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell
övergång träder i kraft efter den 20 januari, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren
under övergångstiden efter den 20 januari deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell
övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
På skriftlig framställan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK
får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren
kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl.

2 kap. – Tävlingens genomförande
1§

Speltid
Speltiden är 2 x 20 minuter effektiv tid.
Halvtidspausen får inte överstiga 15 minuter.
En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet.

2§

Anmälan och behörighet att delta
Lag ska alltid anmälas till, och delta i, tävling i föreningens officiellt registrerade namn. Fri anmälan råder
till Regionala Futsalligan. Anmälan om deltagande ska göras till SvFF senast den 15 augusti 2017. Om det
föreligger särskilda skäl får SvFF förlänga anmälningstiden.

3§

Anmälningsavgift
Förening är skyldig att före seriestart, till SvFF, erlägga anmälningsavgift om 2 000 kr för deltagande i
Regionala Futsalligan.

4§

Tävlingsmetod och platsfördelning
Den Regionala Futsalligan avgörs i seriegrupper och därefter genom slutspel. Slutspelet, SM-damer,
består av kvartsfinaler, semifinaler och final. Segrande förening i slutspelet utses till Svenska Mästare i
Futsal för damer.
Seriespel
Sammansättningen av lag i respektive seriegrupp bestäms utifrån geografisk närhet lagen emellan, med
beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist. Varje lag spelar två matcher mot varje
annat lag i sin seriegrupp enligt seriemetoden (för avgörande av placering i tävling, se 2 kap. 5 § FTB).
Vilka lag som kvalificerar sig till slutspel beslutas av TK efter att seriegrupperna har fastställts.
Slutspelet
Vilka lag som möter varandra i kvarts- och semifinalerna bestäms utifrån geografisk närhet lagen
emellan, med beaktande av samtliga deltagande lags geografiska hemvist.
Kvartsfinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive kvartsfinal är hemmalag.
Segrande lag i kvartsfinalerna kvalificerar sig till semifinalspel.
Semifinalerna avgörs genom enkelmöten. Högst rankat lag i respektive semifinal är hemmalag. Segrande
lag i semifinalerna kvalificerar sig till final.
Finalen avgörs genom ett enkelmöte. Högst rankat lag av finallagen är hemmalag. SvFF arrangerar
finalmatchen enligt särskilda anvisningar från TK.
Är kvarts-, semi- eller finalmatch oavgjord efter ordinarie tid ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 2 x 5 minuter. Är matchen inte avgjord efter förlängning sker avgörande genom
straffsparkstävling enligt Spelregler för futsal.
Rankingen i slutspelet baseras på de deltagande lagens seriespel. I första hand jämförs tabellplacering, i
andra hand erhållna poäng, i tredje hand målskillnad, dvs. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta
mål och därefter flest antal gjorda mål, i jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet. I sista
hand utses högst rankat lag genom fri lottning.

5§

Flytt av tävlingsmatch
Förening, vars spelare utsetts att delta i av SvFF eller SDF anordnad landskamp respektive distriktsmatch
eller förberedelser till sådan match, kan 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.

6§

Vakanser
Om vakant plats uppstår i slutspelet i Regionala Futsalligan till följd av att något av de lag som
kvalificerat sig till slutspel uteslutits eller utgått ur slutspelet tillsätts den vakanta platsen av det lag (som
inte kvalificerat sig till slutspelet) som i samma seriegrupp placerade sig närmast efter föreningen som
har uteslutits eller utgått ur tävlingen. I andra hand ersätts platsen av det lag som därefter placerat sig i
den aktuella seriegruppen.

3 kap. – Genomförande av match
1§

Arenakrav
Vid sidan av bestämmelserna i 3 kap. FTB gäller de arenakrav som framgår av bilaga A till dessa
föreskrifter.

2§

Domare
Tvådomarsystem tillämpas i Regionala Futsalligan, förutom i finalen, där tredomarsystem tillämpas.
SvFF:s domarkommitté (DK) utser domare i finalen.

4 kap. Utvisningar, avstängningar och avvisningar
1§

Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare som
uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara avstängd, inte medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning får åläggas förbundsbestraffning.
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas en
straffavgift om högst 25 000 kr.
Med spelare avses även i tillämpliga delar avbytare.
Respektive SDF beslutar vad som gäller avseende utvisningar, avstängningar och avvisningar i
distriktsserierna.

2§

Allmänt om utvisning, avstängning och avvisning
Beträffande utvisningar, avstängningar och avvisningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
5 kap. 2-8 och 10-20 §§ SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB).
Vid tillämpning av 5 kap. 14 § första stycket TB avses representationsbestämmelserna i 4 kap. 28 § FTB.

3§

Avstängningar och varningar i slutspels- och kvalmatcher samt inför ny säsong
Ackumulering av varningar (5 kap. 6 § TB) tillämpas inte i slutspelet i Regionala Futsalligan.
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första slutspelsmatch.
Spelare som utvisats i slutspelsmatch får inte spela i lagets nästa match i slutspelet.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan seriematch och
slutspelsmatch samt inför ny säsong.
Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning i tävling som avslutas
innevarande säsong, upphävs inför ny säsong.

5 kap. – Förenings ansvar
1§

Protestavgift
Protestavgiften är 2 000 kr, som betalas tillbaka om protesten helt eller delvis bifalls. Om avgift inte
betalas ska anmälan avvisas.

2§

Ekonomiska föreskrifter
Hemmalaget ska, i samband med matchen, betala domararvode enligt fastställda Föreskrifter gällande
ekonomisk ersättning till domare, Futsal. Kostnaderna för hallhyra står hemmalaget för.
SvFF kan utbetala bidrag för reskostnader i samband med serie- och slutspelet i Regionala Futsalligan.
Förenings resekostnader i samband med serie- och slutspelet kan, efter ansökan, ersättas enligt
följande:


Från förenings resa enkel väg understigande 50 mil dras 10 mil bort. För förenings resa enkel
väg överstigande eller lika med 50 mil tillgodoräknas förening reslängden för hela sträckan
enkel väg. Därefter delar föreningarna proportionerligt, dvs. utifrån antalet mil föreningen rest
under grupp- och slutspelet, på en gemensam pott av resebidrag.

Ansökningar som inkommit till SvFF efter den 1 april 2018 beaktas inte.

Bilaga A – Arenakrav
Följande bilaga består av arenakrav för Regionala Futsalligan avseende säsongen 2017/2018 futsal. TK får
medge undantag från arenakraven om särskilda skäl föreligger.
Arenakrav Regionala Futsalligan
1. Fasta eller mobila föremål får inte finnas på ett avstånd närmare än en meter från spelplanens sidlinje.
Om något föremål är beläget närmare än en meter från spelplanens kortlinje ska det madrasseras.
2. Målen ska ha ett stabiliserande system som förhindrar dem från att välta. Flyttbara mål får endast
användas om de uppfyller det kravet.
3. Fasta eller tejpade markeringar för Futsal ska finnas på spelplanen.
4. Det ska finnas ett matchsekretariat innehållande minst två sittplatser.
5. Det ska finnas en högtalaranläggning för speaker och musik.
6. Det ska finnas en matchtidstavla.
7. Det ska finnas sittplatser (fasta avbytarbänkar eller lösa stolar) för 15 avbytare och ledare i anslutning
till spelplanen.
8. Det ska finnas låsbara omklädningsrum för hemmalag respektive bortalag. Omklädningsrummen ska
rymma minst 14 personer.
9. Det ska finnas ett låsbart omklädningsrum för domarna som rymmer minst tre personer.
10. Det ska finnas en lokal för dopingkontroll samt för medicinsk behandling av spelare och domare.
Denna lokal får vara ett omklädningsrum som förses med utrustning för första hjälpen.
11. Arenans totala publikkapacitet ska uppgå till minst 100 personer.
12. Arenan ska vara utrustad med minst en bår.

Bilaga B – Spelplanens utformning

