Föreskrifter år 2016
Supercupen damer
1.

Rättigheter kring tävlingen
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) äger alla rättigheter kring tävlingen Supercupen, inklusive men inte
begränsat till alla immateriella rättigheter. Alla frågor kring tävlingsregler och immateriella rättigheter
beslutas av SvFF.

2.

Deltagande lag
I Supercupen 2016, damer, deltar segrande lag i Damallsvenskan 2015 och segrande lag i Svenska Cupen
2014-2015.
Om samma lag vinner både Damallsvenskan och Svenska Cupen deltar lag 2 i Damallsvenskan.

3.

Spelordning
Om SvFF inte beslutar annat ska segrande lag i Damallsvenskan ha hemmamatch.

4.

Speldagar och tid för avspark
Speldatum och tidpunkt för avspark ska beslutas av SvFF.

5.

Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 45 minuter.
Är match inte avgjord vid den ordinarie speltidens slut ska speltiden, efter en paus om fem minuter,
utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter. I förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte mellan
lagen ske med omedelbar verkan. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

6.

Pokal och prismedaljer
Segrande lag får en lagplakett i guld och 22 spelare får guldmedaljer.

7.

Prispengar
Prispengar utgår till segrande förening i Supercupen, damer.

8.

Domare, assisterande domare och fjärdedomare
SvFF:s Domarkommitté utser domare, assisterande domare och fjärdedomare.

9.

Övrigt
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje
tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.
I match i vilken föreningar i Damallsvenskan möts, har föreningarna skyldighet att följa Särskilda
tävlingsbestämmelser för föreningar i denna serie.
Berörda föreningar äger ansvar för sina respektive spelares, ledares och supportrars uppförande i enlighet
med Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i Damallsvenskan och 2 kap. 26 § SvFF:s
tävlingsbestämmelser.

Tävlingsföreskrifterna har fastställts av SvFF:s Tävlingskommitté den 4 februari 2016.
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