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.
4 kap. – Representationsbestämmelser
Allmänt
1§

Relation till övriga regelverk
Det nedan följande kapitlet reglerar hur futsalspelare registreras och genomför
övergångar.
I 5 kap. SvFF:s representationsbestämmelser för fotboll regleras hur
övergångshandlingar administreras av SvFF. Dessa bestämmelser äger
tillämplighet även på hanteringen av futsalregistering och övergångshantering.
Internationell övergång ska alltid följa FIFA:s bestämmelser varvid särskilt ska
beaktas föreskrifter för herrfotboll om FIFA Transfer Matching System (TMS)
samt internationella övergångar av underåriga spelare.

2 §

Utbildningsersättning samt solidaritetsersättning för futsalspelare
Utbildningsersättning samt solidaritetsersättning tillämpas inte då en
futsalspelare blir professionell.
Med undantag av första stycket ska bestämmelserna om utbildningsersättning
samt solidaritetsersättning i 7 kap SvFF:s representationsbestämmelser för
fotboll tillämpas, med beräkning utifrån föreningens tillhörighet i fotbollens
seriesystem, dels när en spelare blir professionell futsalspelare i en förening där
han samtidigt är fotbollsspelare (amatör) samt dels när en fotbollsspelare
(amatör) registreras i en förening där spelaren är professionell futsalspelare.

3§

Spelarregister
Vid registrering som futsalspelare införs spelaren i spelarregistret i FOGIS.
Registreringen gäller tills vidare. Det åligger förening att fortlöpande upprätthålla
korrekta uppgifter om spelares registrering i FOGIS.
I registret ska föras spelarpass med uppgifter om föreningar som spelare varit
registrerad för fr.o.m. det kalenderår spelaren var 12 år.
Om inte annat anges i förevarande bestämmelser administrerar SvFF
spelarregistret inom ramen för FOGIS.

4§

Registrering av spelare
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara
registrerad för viss förening för att få representera föreningen i bindande match.
Vid registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande.
Registrerad spelare är antingen amatör eller professionell.
En spelare får vara registrerad som futsalspelare för endast en förening vid varje
enskilt tillfälle. Spelaren får även vara registrerad fotbollspelare eller delta i
beach soccer i samma förening eller annan förening. Om spelaren är registrerad i
olika föreningar behöver de inte tillhöra samma nationsförbund.
Registreringen gäller tills vidare. Det åligger spelarens förening att fortlöpande
upprätthålla korrekta uppgifter om spelares registrering i FOGIS.
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5§

Undantag från bestämmelserna
På ansökan av berörd part får SvFF:s TK medge undantag från dessa
bestämmelser, såvida inte annat särskilt föreskrivs.

6§

Registrering och övergång av barn och ungdom
Förening får ungdomsregistrera spelare t.o.m. den 31 mars det kalenderår
spelaren fyller 15 år.
Spelare får t.o.m. den 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera
endast en förening under samma speltermin. Om det finns särskilda skäl, såsom
dubbel bosättning, får dock spelare med nuvarande förenings godkännande,
medges tillstånd från berört SDF att representera ytterligare förening inom
samma speltermin. I tävling administrerad av SvFF får SvFF:s TK meddela
undantag om särskilda skäl föreligger.

7§

Försäkring
Spelare är genom sin registrering försäkrad i samband med sitt idrottsutövande i
enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser.

8§

Otillåtet inflytande och ägande
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att påverka
föreningens självständighet ifråga om beslutanderätt om sportslig prestation,
spelares arbetsvillkor eller övergång till ny förening. Detta förbud gäller även
överenskommelser som innebär att spelare inte får delta i vissa matcher, t.ex.
match mot förening som spelaren tidigare har representerat.
Förening får inte träffa överenskommelse som ger tredje part rätt att, helt eller
delvis, ta del av framtida ersättning för en spelare som övergår till en ny
förening, eller som ger tredje part annan rätt i förhållande till en framtida
spelarövergång eller övergångsersättning.
Med tredje part avses annan än de två berörda föreningarna vid en
spelarövergång eller föreningar där spelaren tidigare varit registrerad.

9§

IdrottsAB
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB
såvida inte annat anges.

10 §

Spel i bindande match
Futsalspelare som upptagits på spelarförteckning vid bindande match anses ha
deltagit.
Avbruten match som ska spelas om ska inte anses bindande för de spelare som
deltagit i den avbrutna matchen.
W.o.-match ska inte anses bindande för de spelare som utsetts att delta i
matchen.
Avbruten match som inte spelas om ska anses vara bindande match för de
spelare som deltagit. Avbruten match som återupptas ska anses vara bindande
match först när matchen slutförs.
Match i vilken obehörig spelare spelat ska anses vara bindande för de behöriga
spelare som deltagit i matchen.
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Amatörspelare
11 §

Förutsättningar för amatörövergång
Amatör får övergå mellan föreningar under eller utanför frimånaden, enligt vad
som närmare föreskrivs nedan.

12 §

Frimånadsövergång
Amatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande övergå till annan
förening under frimånaden. Detta inkluderar övergång från amatör till att även
fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från
avtalslös professionell till att bli amatör.

13 §

Övergång utanför frimånad
Om berörda föreningar är överens får amatör övergå till annan förening utanför
frimånaden. Detta inkluderar övergångar där spelare förblir amatör även i den
nya föreningen, där professionell spelare blir amatör i den nya föreningen samt i
samband med återgång till amatörstatus.

14 §

Ogiltig begränsning av frimånadsövergång
Avtalsvillkor som begränsar en amatörs rätt att byta förening inom frimånaden
är ogiltigt.

15 §

Registrering vid övergång utanför frimånad
Om övergångsanmälan för amatör görs utanför frimånaden och den lämnande
föreningen inte har lämnat sitt godkännande registreras spelaren, och blir
spelklar, för sin nya förening den 1 augusti.
På ansökan från spelare får TK meddela undantag från första stycket om
övergång sker till följd av att spelaren flyttat på grund av skäl som inte relaterar
till spelarens utövande av futsal samt att det även i övrigt föreligger särskilda
skäl för undantag. Om TK inte meddelat beslut inom en vecka från den dag då
övergångsanmälan inkom till SvFF ska spelaren, om ansökan bifalls, förklaras
omedelbart spelklar för den nya föreningen.
Spelare som meddelats undantag enligt andra stycket, får inte övergå till
ytterligare förening förrän tidigast nästföljande frimånad. Om det finns särskilda
skäl får dock TK, på ansökan av spelaren, medge tidigare övergång.

16 §

Återgång till amatörstatus
Spelare som har registrerats som professionell och som ska genomföra en
amatörövergång kan inte återfå sin amatörstatus förrän efter 30 dagar fr.o.m.
den dag spelaren spelade sin senaste bindande match som professionell.
Spelklarhet utfärdas av SvFF på den dag som skriftligen begärs av föreningen.
Spelarens nya förening ansvarar för att spelaren inte deltar före den tidpunkt
som föreskrivs i första stycket.
Professionell spelare återfår automatiskt amatörstatus 12 månader från dagen
då spelarens senaste spelaravtal upphörde.
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Professionell spelare
17 §

Registrering av professionell spelare
Registrering av professionell spelare får endast ske under någon av de två av
SvFF fastställda registreringsperioderna.

18 §

Maximalt antal föreningar under säsong
Professionell spelare får under en säsong vara registrerad för maximalt tre
föreningar. Under denna period får spelaren dock endast delta i bindande
matcher för två föreningar.
En professionell spelare som övergår mellan föreningar tillhörande
nationsförbund med överlappande säsong (genomförande av säsong höst/vår
respektive vår/höst och vice versa) får dock spela bindande match för en tredje
förening under återstoden av den tredje föreningens säsong, under förutsättning
att spelaren fullföljt sina avtalsförpliktelser gentemot tidigare föreningar.

19 §

Undantag från registreringskraven
På ansökan från spelare får SvFF:s TK medge undantag från vad som föreskrivs i
17 och 18 §§. Undantag får medges om det finns särskilda skäl, såsom att
spelarens förening upphör med sin verksamhet eller då en spelare, vars avtal
upphört före utgången av den senaste registreringsperioden, inte förmått erhålla
nytt avtal innan registreringsperioden avslutats trots att spelaren uttömt
samtliga möjligheter.

20 §

Registrering av tidigare amatör
Amatör som var registrerad för förening innan den senaste registreringsperioden
för professionella avslutades får registreras som professionell i föreningen under
perioden fram till nästkommande registreringsperiod. Detsamma gäller
amatörspelare, där övergångsanmälan till en ny förening gjorts innan den
senaste registreringsperioden för professionella avslutades.
Amatör, som registrerats av en förening efter att den senaste
registreringsperioden för professionella avslutats, får inte registreras som
professionell förrän nästkommande registreringsperiod.

21 §

Första registrering som professionell spelare
Spelare som under innevarande kalenderår fyller 15 år och som vid sin första
registrering får professionell status får registreras utanför de fastställda
registreringsperioderna.

22 §

Övergång avtalslös professionell spelare
Avtalslös professionell spelare får övergå till annan förening utan godkännande
från den förening där han senast hade ett gällande spelaravtal.
När en avtalslös professionell spelare övergår till ny förening är den nya
föreningen skyldig att senast inom en vecka från det att spelaren och den nya
föreningen är överens om övergången, skriftligen meddela spelarens föregående
förening.

23 §

Övergång avtalsbunden spelare
Förening som önskar förhandla med avtalsbunden professionell spelare eller
dennes ombud är skyldig att inhämta spelarens förenings godkännande innan
spelaren eller ombudet kontaktas.
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Förening som har för avsikt att förhandla med spelare som har 6 månader eller
mindre kvar av avtalet, eller dennes ombud, är endast skyldig att skriftligen
meddela spelarens förening om sin avsikt innan spelaren eller ombudet
kontaktas.
24 §

Krav på spelaravtal
Professionell spelare ska ha ett spelaravtal med sin förening.
Spelaravtal ska registreras hos SvFF. SvFF får endast registrera spelaravtal som
träder i kraft inom sex månader fr.o.m. dagen då avtalet inkommit till SvFF.
Förenings underlåtenhet att lämna in spelaravtalet till SvFF medför att spelaren,
vid tillämpningen av representationsbestämmelserna, beroende på
omständigheterna, ska betraktas som amatör alternativt avtalslös professionell.

25 §

Innehåll i spelaravtal
Spelaravtalet, som utgör en integrerad del av dessa bestämmelser, ska alltid
innehålla uppgifter om avtalets tidsomfattning samt de ekonomiska villkor
spelaren och föreningen kommit överens om.
Spelaravtal för professionell som är 18 år eller äldre får ha en löptid om som
mest 5 år. Spelaravtal för underårig professionell får ha en löptid om som mest 3
år såvida inte annat följer av kollektivavtal.
Spelaravtal får inte innehålla villkor som ogiltigförklarar avtalet i det fall att
spelaren inte erhåller arbetstillstånd eller inte godkänns för spel av medicinsk
expertis.
Spelaravtal som är ingångna före den 27 november 2015 och som under ett
kalenderår ger spelaren rätt till lön eller annan inkomstskattepliktig förmån som
uppgår till minst 10 000 kr medför att spelaren är professionell till avtalets
upphörande.

26 §

Sekretess för spelaravtal
Spelaravtal som getts in till SvFF är sekretessbelagda. Uppgifter i avtal får inte
röjas för obehörig utan berörd förenings eller spelares skriftliga godkännande.

27 §

Hävning av spelaravtal
Om parterna är överens får ett spelaravtal hävas i förtid.
En spelare har därutöver rätt att, inom 15 dagar från speldagen för dennes
förenings representationslags sista serie- eller kvalmatch för säsongen, häva
sitt spelaravtal. Sådan rätt till hävning föreligger endast om spelaren kan
åberopa sportsligt berättigade skäl såsom att en etablerad professionell spelare
under innevarande säsong endast deltagit i färre än en tiondel av föreningens
representationslags bindande matcher. Med deltagande avses antalet minuter
som spelaren deltagit i spel för föreningen och inte antalet matcher som spelaren
representerat föreningen.
Vad som föreskrivs ovan utgör inte hinder för förening eller spelare att häva
spelaravtal med hänvisning till grovt kontraktsbrott.
Tvist angående innehåll i spelaravtal, inklusive tvist om hävningsrätt, får inte
väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas till avgörande av SvFF:s
Skiljenämnd.

28 §

Utlåning av professionell spelare
Vid utlåning av spelare från en förening till en annan ska en övergångsanmälan
ges in till SvFF varje gång en spelare ska registreras för lånande förening, samt
varje gång då spelaren ska återregistreras i den utlånande föreningen.
Endast professionell spelare får utlånas.
Den utlånande föreningen ansvarar för att övergångsanmälan ges in till SvFF.
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De villkor som reglerar utlåning av en spelare, såsom exempelvis utlåningstid
och skyldigheter som följer med lånet, ska fastställas genom ett separat skriftligt
avtal mellan föreningarna och spelaren. Detta avtal ska tillsammans med
övergångsanmälan ges in till SvFF.
Tiden för utlåning ska som minst omfatta tiden mellan två registreringsperioder
för professionella. Utlånad spelare kan därmed tidigast återregistreras i den
utlånande föreningen i närmast följande registreringsperiod för professionella.
Utlåning får inte ske under längre tid än den tid som gäller enligt spelaravtalet
mellan spelaren och den utlånande föreningen.
En förening som har lånat en spelare får inte medverka till en övergång av
spelaren till en tredje klubb utan skriftligt tillstånd från den utlånande
föreningen.
Allmänt om registrering och övergång
29 §

Ogiltig övergångshandling
Endast giltig övergångshandling får registreras i FOGIS. En ogiltig
övergångshandling ska återsändas till spelare eller förening.

30 §

Felaktig registrering
Spelares registrering för förening på felaktiga grunder är ogiltig. Vid sådan
registrering ska SvFF tillse att spelaren åter registreras i den tidigare föreningen.

31 §

16 januari-regeln
Följande gäller till och med den 14 juli 2017. Förbundsstyrelsen fastställer vad
som ska gälla fr.o.m. den 15 juli 2017.
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.
Vad som anges i första stycket gäller i SFL, div. 1, herrar, SM, damer, samt i
pojkar 17, flickor 17. 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.

32 §

Deltagande i match och övergångsanmälan under övergångstid
Under övergångstiden får spelaren endast delta i bindande match för den
lämnande föreningen.
Övergångsanmälan till tredje förening får inte ges in till SvFF under pågående
övergångstid.
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33 §

IdrottsAB
Spelare som är registrerad för IdrottsAB eller den förening som upplåtit
spelrätten till IdrottsAB har rätt att i match representera både IdrottsAB och den
upplåtande föreningen.
Spelare får övergå mellan IdrottsAB och den upplåtande föreningen vid ett
obegränsat antal tillfällen under säsong. Vid sådan övergång ska en förteckning
ges in till SvFF över berörda spelare. Varje spelare ska med sin namnunderskrift
godkänna övergången.

34 §

Övergång p.g.a. begränsad verksamhet
Spelare vars förening upphört med, eller bedriver begränsad, futsalsverksamhet
har rätt att, övergå till annan futsalförening genom övergångsanmälan p.g.a.
begränsad verksamhet. Den förening som spelaren lämnar via sådan
övergångsanmälan får inte kräva särskilda villkor för att övergången ska
godkännas.
Övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet ges in till SvFF som prövar
övergångsanmälan. Övergång p.g.a. begränsad verksamhet får inte ske från
förening vars lag uteslutits från den serie laget deltagit i, såvida inte SvFF
godkänner detta efter begäran från berörd förening.
Vid bifall till övergångsanmälan p.g.a. begränsad verksamhet är spelaren
omedelbart spelklar för den nya föreningen, med de begränsningar som följer av
31 §.
I samband med ombildning av förening får övergång p.g.a. begränsad
verksamhet ske efter särskilt godkännande av SvFF.

35 §

Avslutning av registrering
Tidigare professionell futsalspelare som blivit amatör för minst 18 månader
sedan och amatör som under en sammanhängande tid av 30 månader tillhört en
förening men inte spelat bindande match, anses ha avslutat sin futsalregistrering
för förening.
Spelare enligt första stycket har rätt att vid ett senare tillfälle registreras för ny
förening. En sådan registrering betraktas som en nyregistrering. Spelarens nya
förening ansvarar för att kontrollera att nämnda förutsättningar föreligger.
Det som anges ovan gäller endast om en spelare varit registrerad i en och
samma förening under en sammanhängande tid av 30 månader.

36 §

Vårdnadshavares godkännande
Vid registrering eller annan åtgärd enligt dessa bestämmelser krävs, i fråga om
underårig spelare, vårdnadshavares skriftliga godkännande. Sådant
godkännande ska förvaras hos föreningen och, på begäran, insändas till SvFF.

37 §

Fullmakt
Handling som avkrävs enligt förevarande bestämmelser får undertecknas av
ombud om förening eller spelare godkänt detta genom en skriftlig fullmakt. Om
den skriftliga fullmakten inte ges in samtidigt med ingiven handling ska
handlingen inte registreras av SvFF.

38 §

Inkommen handling
Såvida inte annat föreskrivits, anses ett avtal eller annan registreringshandling
ha kommit in till SvFF tidigast under SvFF:s officiella öppettider, inklusive fram
till kl. 24.00 den sista dagen under en registreringsperiod.
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Internationella futsalövergångar
39 §

Speltillstånd vid internationell övergång
Spelare som ska genomföra en internationell futsalövergång till Sverige måste
erhålla ett av SvFF utfärdat speltillstånd innan de kan delta i sin nya förening.
Såvida annat inte är särskilt föreskrivet, gäller för ansökan om speltillstånd vad
som i tillämpliga delar föreskrivs om övergångsanmälan.
Om ITC och i förekommande fall övriga obligatoriska handlingar för utfärdande
av speltillstånd inkommer till SvFF senare än fyra dagar från att
ansökningshandlingen ankomststämplats, utfärdas speltillstånd från den dag
samtliga erforderliga handlingar inkommit till SvFF.

40 §

Asylsökande
SvFF får efter internationell övergång eller nyregistrering utfärda tillfälliga
speltillstånd i futsal för asylsökande.
Tillfälligt speltillstånd gäller tills vidare och upphör när spelaren inte längre är
asylsökande. Om myndighetsbeslut beviljar den asylsökande spelaren
uppehållstillstånd övergår spelarens tillfälliga speltillstånd till en registrering för
aktuell förening.
Spelare som befinner sig i landet i avvaktan på verkställighet av avvisningsbeslut
som vunnit laga kraft ska anses som obehörig spelare. SvFF:s TK får dock när
extraordinära omständigheter föreligger, t.ex. tungt vägande humanitära skäl,
besluta att meddela ett särskilt tillfälligt speltillstånd som ger spelaren rätt att
delta i spel som amatör. Sådant speltillstånd gäller tills vidare och upphör när
angivna skäl inte längre föreligger.

41 §

Icke EU/EES-medborgare m.m.
Spelare som inte är medborgare i EU- EES- eller Schweiz ska, såvida inte lag
eller annan offentligrättslig föreskrift föreskriver annat, vid en internationell
övergång till Sverige ge in ett av Migrationsverket utfärdat uppehållstillstånd
eller, när så erfordras, arbetstillstånd. I de fall där lag eller annan
offentligrättslig föreskrift slår fast att spelaren måste ha uppehållstillstånd för att
ha rätt att vistas i landet, ska sådant uppehållstillstånd ges in till SvFF innan
speltillstånd utfärdas för spelaren.
Spelare som inte är medborgare i EU- EES- eller och som befinner sig i landet
tillfälligt av andra skäl än att spela futsal kan medges speltillstånd som amatör.
En sådan spelare, som vistas i landet för en period av som mest ett år med stöd
av lag eller annan offentligrättslig föreskrift rörande viseringsfritt besök eller
uppehållstillstånd för besök eller tidsbegränsat visum, får registreras för endast
en förening under den tid spelaren har rätt att vistas i landet. Spelarens förening
får inte godkänna övergångsanmälan till ny förening avseende sådan spelare.
Föreningen ansvarar för att spelaren, då denne deltar i bindande match, har rätt
att vistas i landet. Deltar spelaren utan att ha rätt att vistas i landet ska denne
anses vara obehörig vilket kan föranleda bestraffning enligt SvFF:s tävlingsregler
eller 14 kap RF:s stadgar.
Spelare som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning ska
anses som obehörig spelare. SvFF:s TK får dock när det finns omständigheter
enligt 40 § tredje stycket, efter spelarens ansökan, meddela ett tillfälligt
speltillstånd som upphör när angivna skäl inte längre föreligger.

42 §

Anställning av icke EU/EES-medborgare
För att i enlighet med Migrationsverkets krav kunna anställa den som inte är
medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz som spelare och/eller tränare
gäller:
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att
att
att

föreningens representationslag ska spela i SFL,
anställningstiden inte får överstiga en säsong i taget, och
sökande tränare uppfyller de utbildningskrav som enligt SvFF:s
vid var tid gällande bestämmelser anger för tränare på
respektive nivå.
Om det finns särskilda humanitära skäl har SvFF:s TK rätt att besluta att medge
undantag från ovan krav.
Villkoren för anställning som spelare eller tränare enligt ovan ska alltid följa
Migrationsverkets och RF:s vid varje tidpunkt gällande avtal.
RF har ett avtal med Migrationsverket omfattande arbetstillstånd för utländska
spelare. Avtalet innebär:
att
minimilönen ska vara 14 300 kr/mån,
att
det inte får finnas annat avtal som sätter det för RF och
Migrationsverket uppvisade avtalet ur spel,
att
bostad ska vara ordnad före inresan,
att
RF intygat att det handlar om kvalificerade spelare och tränare
samt att utbytet är av väsentlig betydelse för idrottsgrenens
positiva utveckling,
att
arbetsgivaren lämnat alla de uppgifter i ärendet som
efterfrågas på giltig blankett,
att
arbetstillståndet begränsas till angiven arbetsgivare,
anställningstid och arbetsuppgift (vid eventuella förändringar i
dessa avseenden ska ny ansökan lämnas in),
att
försäkringsskyddet, såvitt detta avser sjuk- och
olycksfallsförsäkring, överensstämmer med vad som är
brukligt, samt
att
arbetsgivaren garanterar spelaren eller tränaren full försörjning
med lön enligt gällande avtal.
43 §

EU-medborgare m.m.
För medborgare inom EU och EES samt i Schweiz gäller att om spelaren till följd
av sitt medborgarskap eller av andra skäl, i enlighet med lag eller annan
offentligrättslig föreskrift, inte behöver arbets- och/eller uppehållstillstånd
utfärdas speltillstånd när SvFF erhåller ITC från det nationsförbund där spelaren
senast varit registrerad.
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