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Inledning
Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Representantskapsmöte fastställde
den 25 november 2016 de tävlingsregler som gäller för säsongen 2017.
Detta innebär bland annat följande nyheter och förtydliganden inom
svensk fotbolls regelverk. För mer information om regelinnehållet, se
respektive regelverk www.fogis.se/regelverk:

WEBBPLATSER
svenskfotboll.se
fogis.se

BANKGIRO
620-7799

PLUSGIRO
4633-4

ORGANISATIONSNUMMER

Notera dels att tävlingsbestämmelserna (TB) och representationsbestämmelserna (RB) inför 2017 har fått en ny regelstruktur, dels att
Representantskapet även fastställde ett nytt regelverk med
tävlingsbestämmelser för futsal, som följer samma struktur som TB
och RB.
Tävlingsbestämmelser (TB):

815200-1916

Tillämpliga delar av TB gäller numera även för träningsmatcher och
denna ordning ersätter föreskrifter gällande träningsmatcher.
1 kap 1 §
Diverse ändringar har gjorts avseende upp- och nedflyttning,
kvalordningar och vakanstillsättning under övergångsåret 2017 till
följd av Representantskapets beslut att div. 1, herrar, fr.o.m. säsongen
2018 består av 2 x 16 lag.
2 kap

Tävlingskommittén, och inte som tidigare Disciplinnämnden, beslutar
om walk over (w.o.) i förbundsserierna och konsekvenser av w.o.
2 kap 21 §
Det har förtydligats vad som gäller för uppflyttning till och tillsättning
av vakant plats i de lägsta förbundsserierna (div 1, damer, och div 3,
herrar).
2 kap 25 §
Vakant plats som uppstår i lägre förbundsserier tillsätts numera inte
efter 1 mars (tidigare 1 april), såvida det inte finns särskilda skäl.
2 kap 25 §
Förtydligande att spelarförteckningar som föreningar använder i
samband med match inte får innehålla smeknamn eller öknamn.
4 kap 6 §
Det har förtydligats vad som gäller när en match avbryts till följd av
ordningsstörning som förorsakats av neutrala åskådare.
6 kap 10 §

Representationsbestämmelser (RB):
SDF får, likt tidigare, ställa krav på att föreningar ska
ungdomsregistrera barn- och ungdomsspelare, men har inte längre
rätt att tävlingsbestraffa föreningar som gör avsteg från detta krav.
1 kap 5 §
Som en konsekvens av att övergångstiden vid spelarövergångar
förkortats till 4 dagar ändras även tiden för den s.k. 1 septemberregeln
(spelare får numera vara spelklara senast den 4 september för att inte
omfattas av denna spärregel).
4 kap 3 §
Till följd av ändrade FIFA-regler har nu underåriga spelare som levt
minst 5 år i Sverige rätt att göra internationell övergång till svensk
förening.
6 kap 2 §

Särskilda tävlingsbestämmelser (STB - regler för Allsvenskan,
Superettan och Damallsvenskan)
Besiktning av arenor i elitfotbollen ska ske endast när det finns ett
behov av det, eller när det på grund av förändring av arenan eller
annars finns skäl för kontroll.
2 kap 2 § (STB herr och dam)
Det har förtydligats i regelverket att en s.k. SLO (Supporter Liaison
Officer) ska delta vid förmöte inför match om det finns skäl för det.
4 kap 6 § (STB herr)
En match som avbryts på grund av säkerhetsskäl kan numera
återupptas, inte bara samma dag, utan även hela dagen därpå. Om
matchen inte kan återupptas senast dagen efter den avbrutits, ska
Disciplinnämnden besluta om konsekvenserna av den avbrutna
matchen.
5 kap 28 § (STB herr och dam)

Reglemente för Elitlicensen
Det har förtydligats vilka fysiska och juridiska personer som förening
inte får ha skulder till per den 31 augusti.
art 2.1

---------------------------------------------------------------------------------------------För att ta del av regelverken i deras helhet se på SvFF:s hemsida
www.fogis.se/regelverk.
Eventuella frågor besvaras av tävlingsavdelningens Lars Helmersson, 08735 09 18 eller lars.helmersson@svenskfotboll.se.
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