Tävlingsföreskrifter år 2017 - U16 Nationell (SEF-serie)
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.
Respektive administrerande distriktsförbund äger rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.

2 kap. - Administration
Tävlingens genomförande
1 § Speltid
Ordinarie speltid i U16-serierna är 2 x 40 minuter.
Är match i tävlingarnas slutspel (semifinal och final) inte avgjord vid den ordinarie speltidens slut ska speltiden,
efter en paus om fem minuter, utsträckas med en förlängning om 2 x 10 minuter. I förlängningens halvtidspaus
ska ett sidbyte mellan lagen ske med omedelbar verkan. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips
straffsparkstävling.
2 § Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match. Utbytt spelare får
återinträda i spelet. Byten sker genom så kallade flygande byten i enlighet med spelreglerna. Alla spelare
som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller
inte. Utvisad spelare får inte ersättas.
3 § Priser
3.1 Prisplaketter och medaljer
Pokaler och Medaljer till Finallagen.
4 § Seriesammansättning
U16-serierna består av 5 seriegrupper med 10 lag i vardera grupp i Svealand och Götaland geografiskt indelade
med efterföljande slutspel. I Norrland finns 2 grupper med 4 respektive 7 lag per grupp.
Seriesammansättningen fastställs av föreningen Svenskelitfotboll (SEF) samt Administrerande (SDF).
5 § Spelordning
Spelordningen i U16 fastställs av administrerande SDF. Seriernas gruppspel avslutas senast den 3 september.
Efter färdigspelad grundserie genomförs A-slutspel där Lag 1-4 samt de 3 bästa 5:orna i grupp 1-5 deltar
tillsammans med 1 lag från Norrlandsgrupperna. Norrlandsfinal spelas den 2-3 september. Totalt 24 lag bildar 4
nya grupper (A-Slutspel) med 6 lag i vardera grupp som avslutas senast den 8 oktober. Vinnaren i respektive Aslutspelsgrupp går sedan vidare till semifinal och ev. Final som spelas senast den 15 okt. resp. 22 okt. Bslutspelet genomförs med övriga Lag där nya geografiska grupper bildas direkt efter avslutat seriespel. Bslutspelet genomförs mellan 10 sep. – 8 okt. Gruppindelningen i B-Slutspelet sker separat för Grupp 1-5 samt
Grupp 6-7.
6 § Matchändring
Framställning om ändrad matchdag ska av arrangerande förening inges skriftligen till administrerande SDF,
senast fyra dagar före fastställd speldag, med angivande av orsak till önskad ändring, samt med gästande
förenings skriftliga medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det inte finns särskilda skäl.

7 § Walk-over (w.o.)
Förening vars lag utgår ur U16-serierna 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 U16-serierna utesluts ur den berörda tävlingen. Uteslutet lags matcher ska
ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras. Om
förening som lämnat w.o., inom tre dagar efter det att matchen skulle ha spelats, begär att fortsatt 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 prövar frågor om uteslutning
ur U16-serierna på grund av w.o.
8 § Slutspel
Semifinalernas speldagar är den 14 alternativt 15 oktober.
Semifinalerna spelas på någon av semifinallagens hemmaplan. Hemmalag utses genom fri lottning.
Finalens speldag är den 21 alternativt den 22 oktober.
Finalmatchen spelas på någon av finallagens hemmaplan. Hemmalag utses genom fri lottning om inte ett
bortalag från semifinalen möter ett hemmalag från semifinalen. Då kommer bortalaget i semifinalen att få
hemmamatch i Finalen.
9 § Vakanser
Tillsätts av (SDF) utifrån SvFF:s turordningslista.
Matchens genomförande
10 § Planstorlek
I U16-serierna ska spelplanen vara minst 100 x 60 meter.
Om särskilda skäl föreligger kan dispens sökas hos berört administrerande SDF.
11 § Spelarförteckning (domarrapport)
11.1 Allmänna bestämmelser
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 avbytares för- och 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 avbytare, 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 undertecknad
spelarförteckning till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Domaren ansvarar för att rapportera till SvFF eller administrerande SDF via Fogis senast 24 timmar efter
matchens slut. Domaren ansvarar för att spara ett 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 timmer från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren,
begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till administrerande SDF.
12 § Resultatrapportering
Det är domarens skyldighet att rapportera resultatet senast 30 minuter efter avslutad match. För att
rapportera in resultat via SMS ska matchnummer, antal hemmamål (hm) och antal bortamål (bm) anges.
Matchnumret består av nio siffror.
Om matchnummer 120101005 slutar 4-2. SMS:a följande: 120101005(mellanslag)4(mellanslag)2
Till nummer: 0730 126 126

Funktionärer
13 § Domare och assisterande domare
I U16 rekommenderas domarna vara minst div. 5-domare. Arvodet till domarna är motsvarande div. 5-arvode.
Domare och assisterande domare i seriematcher och A- resp. B-slutspelsmatcher utses av arrangerande
förenings SDF.
Hemmalagets SDF har rätt att besluta om 1-domarsystem på sitt lags hemmamatcher i grundserien och Bslutspelet. I A-slutspelet gäller 3-domarsystem.
Domare och assisterande domare i slutspelsmatchernas semifinaler och final utses av SvFF:s Domarkommitté
(DK).
Ekonomi
14 § Avgifter
14.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 2 500 kr.
14.2 Särskild avgift
Förening som efter beslutad seriesammansättning och före seriestart utgår eller utesluts ur tävlingen kan
åläggas att till administrerande SDF inbetala särskild avgift om 2 500 kr. Förening som efter seriestart utgår
eller utesluts ur tävlingen kan åläggas att till administrerande SDF inbetala dubbel anmälningsavgift om 5 000
kr.
14.3 Administrationsavgift för domartillsättning
Hemmalagets distriktsförbund har rätt att ta ut en administrationsavgift från hemmalaget för att tillsätta
domarna i U16-serierna. Avgiften regleras av respektive distriktsförbunds bestämmelser.
15 § Ekonomiska föreskrifter för seriespel och slutspel
15.1 Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från hemmamatch.
Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i sin helhet av arrangerande förening i direkt
anslutning till match.
15.2 Gästande förening
Står för sina egna resekostnader.

3 kap. - Bestraffning
1 § Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse i seriespel i enlighet med vad som
föreskrivs i 5 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.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan serie- och slutspelsmatcher.
Spelare som utvisats för grov, lindrig eller målchansutvisning i slutspelsmatch får inte spela i lagets nästa match
i slutspelet.

4 kap. - Ärendehantering
1 § Administration
Gestriklands FF administrerar Grupp 1.
Örebro läns FF administrerar Grupp 2 och 3.
Hallands FF administrerar Grupp 4.
Skånes FF administrerar Grupp 5.
Jämtland-Härjedalens FF administrerar Grupp 6.
Västerbottens FF administrerar Grupp 7.
2 § Tävlingsstyrelse
Respektive administrerande distriktsförbund är och utser tävlingsstyrelse i sin respektive grupp.

3 § Beslutsorgan
Administrerande SDF beslutar i samtliga ärenden gällande dessa serier.

5 kap. - Representationsbestämmelser
1 § Allmänt
I U16-serierna gäller att endast spelare som under kalenderåret fyller högst 16 år får delta.
Observera att 1 septemberregeln gäller i U16. Se RB Kap. 4 §3.
2 § Särskilda representationsbestämmelser
2.1 Lån av spelare.
Lån av spelare tillåts inte. Endast spelklara spelare får spela i U16-serierna.
2.2 Undantag lån av spelare för lag tillhörande Norrlandsdistrikten Grupp 6-7
En förening som deltar i U16 grupp 6-7 Norrland, har möjlighet att, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna
obegränsat antal spelare som uppfyller behörighetskrav enligt 5 kap. 1 §. Lånad spelare har endast rätt att
delta i den lånande föreningens lag i U16 grupp 6-7, Norrland.
Lån av spelare ska föregås av ett skriftligt godkännande av spelare, lånande förening och utlånande förening.
Även vårdnadshavares skriftliga godkännande krävs.
Godkännandet ska bifogas spelarförteckningen innan match för att spelaren ska vara behörig att delta.
De lag som använder sig utav Norrlandslånet är ej behörig att gå till Norrlandsfinalen och A-Slutspelet.

Tävlingsföreskrifterna är fastställda den 22 mars 2017.
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