1
Föreskrifter år 2017
SM Flickor 16
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.
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.

2 kap.

Administration

Tävlingens genomförande
1§

Speltid
Speltiden i samtliga matcher är 2 x 40 minuter.
Är match i enkelmöten, kvartsfinalerna och i slutspelet inte avgjord ska speltiden utsträckas
med en förlängning om 2 x 10 minuter. Har matcherna 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. Utvisad spelare får inte ersättas.

3§

Priser
Segrande förening i slutspelet erhåller en inteckning i den trofé som uppsatts samt 20 stora
silvermedaljer. Förlorande finallag får 20 små silvermedaljer. Segrande lag i match om tredje
och fjärde plats får 20 bronsmedaljer.

4§

Anmälan till 2017 års tävling
Anmälan av deltagande lag i 2017 års tävling ska göras av distriktsförbunden (SDF) via FOGIS
senast den 31 augusti 2017. Endast lag tillhörande medlemsföreningar är behöriga att delta i
tävlingen. Lag ska alltid anmälas till och delta i tävlingen i föreningens officiellt registrerade
namn. Kombinationslag får inte delta i tävlingen.
Varje SDF har en plats till förfogande i tävlingen. SDF bestämmer hur kvalifikation till SM
Flickor 16 ska ske i det egna distriktet.

5§

Spelordning
Spelordningen fastställs av SvFF.

6§

Walk-over (w.o.)
Förening vars lag lämnar w.o. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras
och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, får dock
beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Samtliga matcher efter w.o. matchen ska därvid
spelas. Disciplinnämnden prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund av w.o.
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7 §

Tävlingsmetod och speldagar

7.1

Gruppspel
Speldagar den 22-24 september.
Indelning av lagen sker geografiskt. Lagen indelas i åtta grupper om vardera tre lag. Varje lag
spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden.
Spelordningen genomförs enligt följande: Hemmalag–gästande lag 1, gästande lag 1- gästande
lag 2, gästande lag 2- hemmalag.
Efter varje match genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är lagens placering
avgjord behöver inte straffsparkstävling genomföras. Resultatet i straffsparkstävlingen gäller
endast då lagen måste skiljas åt enligt nedan.
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom
målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor,
placeras det lag främst, som gjort flest mål.
Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. Därefter avgör de
inbördes resultaten i straffsparkstävlingen. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom
lottning av SvFF:s TK.
I det fall en vakans uppstår till gruppspel avgörs gruppen genom enkelmöte mellan de två
återstående lagen. I det fall två vakanser uppstår till gruppspel går återstående lag direkt till
kvartsfinal.
I det fall gruppspel avgörs genom enkelmöte ska det lag som utsetts till grupparrangör vara
hemmalag. I det fall inget av deltagande lag var grupparrangör lottas hemmalag genom fri
lottning.

7.2

Kvartsfinaler
Speldagar den 30 sep alt. 1 oktober alternativt den 7 alt. 8 oktober.
De åtta gruppsegrarna från gruppspelet spelar kvartsfinaler. Geografisk spelordning tillämpas.
Lag som segrat borta i föregående omgång ska ha hemmamatch. Har båda lagen segrat
hemma eller borta lottas hemmalag genom fri lottning.

7.3

Slutspel
Speldagar den 28-29 oktober i Gävle/Sandviken.
De fyra segrande lagen i kvartsfinalerna spelar semifinaler, varvid de två segrande lagen går
vidare till final och de två förlorande lagen spelar match om tredje och fjärde plats.

8§

Vakanser

I det fall vakans uppstår tillsätts inte platsen.
Matchens genomförande
9§

Bollstorlek
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I tävlingen ska användas matchboll, godkänd av SvFF, med storlek 5.
10 § Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 avbytares för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsenummer ska av vardera lagansvarig upprättas
på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika
domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, högst fjorton varav sju 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 spelarförteckningen domaren.
Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till
domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för laget ansvarig person. Domaren ansvarar för
att spelarförteckningen/domarrapporten inom 24 timmar rapporteras till SvFF. 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 SvFF.
11 § Resultatrapportering
Det är domarens skyldighet att rapportera resultat och annan information i gruppspelet och
kvartsfinalerna till SvFF på sätt som anvisas.
Funktionärer
12 § Domare och assisterande domare
Domare i gruppspelet och i kvartsfinalerna utses av arrangerande förenings SDF. Domare i
slutspelet utses av SvFF:s Domarkommitté (DK).
Ekonomi
13 § Avgifter
13.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgift om 2.000 kr åläggs varje deltagande förening.
13.2 Särskild avgift
Förening som efter anmälan lämnar tävlingen åläggs att till SvFF inbetala särskild avgift om
5.000 kr.
14 § Ekonomiska föreskrifter för 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.
Arrangerande förening erhåller ett arrangörsbidrag om 3.000 kr av SvFF i samband med
gruppspelet. I det fall ett gruppspel avgörs genom enkelmöte så utgår inget arrangörsbidrag.
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15 § Reseersättning
Förening erhåller reseersättning enligt följande:
när enkel resa till gruppspel, kvartsfinal eller slutspel är högst 50 mil dras 10 mil från det
faktiska reseavståndet enkel resa, varefter återstående mil enkel resa ersätts med ett av
Förbundsstyrelsen fastställt belopp per mil
när enkel resa är över 50 mil ersätts varje mil enkel resa med ett av Förbundsstyrelsen
fastställt belopp per mil.
Reseersättning utbetalas utan ansökan. Efter tävlingens slut insätts berättigat belopp på
föreningens plus- eller bangirokonto. Reseavstånd uträknas med hjälp av Eniro.se.

16 § Ersättning för kost och logi
Vid deltagande i gruppspel kan gästande förening, efter att ha påvisat kostnader för logi,
erhålla ett bidrag av SvFF om max. 5.000 kr. För kost utgår ingen ersättning. Ansökan om
ersättning ska ske före den 20 november 2017.
Vid deltagande i kvartsfinal utgår ingen ersättning för kost eller logi.
Vid deltagande i slutspelet ska SvFF stå för en kamratmåltid. SvFF kan även, med hänsyn till
geografiska omständigheter och förenings reseavstånd till slutspelsorten, stå för en natts logi
för upp till 23 personer per förening.
3 kap.

Bestraffning

1§

Utvisning av spelare, bestraffning av ledare och övriga händelser
i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 1-7 §§ och 10-18 §§ i SvFF:s tävlingsbestämmelser,
med undantag enligt 2 § nedan.

2§

Spelares ackumulering av varningar
Spelare, på planen och/eller bänken, som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i SM
Flickor 16, ska stå över i tävlingens nästkommande match, i den spelaren är behörig att spela.

4 kap.
1§

Ärendehantering
Administration och Tävlingsstyrelse
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar SM Flickor 16. SvFF:s Tävlingskommitté (TK) är
tävlingsstyrelse.
SvFF utser arrangör i gruppspelet. I kvartsfinalerna är hemmalag arrangör.
Arrangör i slutspelet är SvFF i samråd med den av SvFF utsedda medarrangören.

2§

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

5 kap.

Representationsbestämmelser
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I SM Flickor 16 gäller att endast spelare som under innevarande kalenderår fyller högst 16 år
får delta. Spelare ska vara registrerad i den deltagande föreningen.
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med
spelklarhet efter den 7 september får inte delta i den nya föreningens matcher i tävlingen.
Representation i enlighet 2 kap. 21§ SvFF:s Representationsbestämmelser får inte tillämpas i
SM Flickor 16.
Tävlingsföreskrifterna fastställda av Tävlingskommittén den 6 april 2017.
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