Tävlingsbestämmelser (TB)
(Förslag till ändringar i Hallands FF:s lokala TB efter beslut av Representantskapet 2012-12-04)
Text enligt gällande TB 2012

Ny text att gälla fr.o.m. 2012-12-04

Genom förevarande bestämmelser upphävs alla
tidigare bestämmelser. Nedanstående
bestämmelser som fastställts av Distriktsstyrelsen
den 5 april 2012, träder i kraft med omedelbar
verkan och gäller spelåret 2012.
Specifika bestämmelser för Halland finns i rutor, i
övrigt gäller Svenska FF:s
representationsbestämmelser.
TU äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter
och anvisningar.
Hallands FF:s särskilda bestämmelser finns
inskrivna efter varje tillämplig paragraf.

Genom förevarande bestämmelser upphävs alla
tidigare bestämmelser. Nedanstående
bestämmelser som fastställts av Distriktsstyrelsen
den 1 januari 2013, träder i kraft med omedelbar
verkan och gäller spelåret 2013.
Specifika bestämmelser för Halland finns i rutor, i
övrigt gäller Svenska FF:s
representationsbestämmelser.
TU äger rätt att utfärda kompletterande föreskrifter
och anvisningar.
Hallands FF:s särskilda bestämmelser finns
inskrivna efter varje tillämplig paragraf.

Vi vill erinra om att det är föreningens, ledare,
spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa
sig om innehållet i SvFF:s och HFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser samt övriga
tävlings- och spelregler.

Vi vill erinra om att det är föreningens, ledare,
spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa
sig om innehållet i SvFF:s och HFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser samt övriga
tävlings- och spelregler.

TB 1 kap: § 2
Matchtillstånd

TB 1 kap: § 2
Matchtillstånd
Förening, som den 10 april 2013 ej erlagt
fastställda avgifter och skulder till Hallands
Fotbollförbund kan uteslutas från spel i distriktets
serier/tävlingar 2013.

TB 2 kap: § 4.4
Ersättare/avbytare i distriktsserierna
Hallands FF:s serier spelas enligt 4.4.
I Hallands FF:s serie får högst 5 avbytare
antecknas på spelarförteckningen varav alla 5 får
bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda
i spelet. Flygande byte får genomföras och bytet
skall ske vid mittlinjen, där spelartruppen är
placerad.
Alla spelare som finns på spelarförteckningen
anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit
inbytta eller inte.

TB 2 kap: § 4.
Ersättare/avbytare i distriktsserierna
Hallands FF:s serier spelas enligt 4.
I Hallands FF:s serie får högst 5 avbytare
antecknas på spelarförteckningen varav alla 5 får
bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda
i spelet. Flygande byte får genomföras och bytet
skall ske vid mittlinjen, där spelartruppen är
placerad.
Alla spelare som finns på spelarförteckningen
anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit
inbytta eller inte.

TB 2 kap §.5.1
Prisplaketter och medaljer
DAMER
Div. 3
1:an Guldplakett Diplom

TB 2 kap §.5.
Prisplaketter och medaljer
DAMER
Div. 2
1:an Guldplakett Diplom

2:an Silverplakett Diplom
3:an Bronsplakett Diplom
Div. 4
1:an Guldplakett Diplom
2:an Silverplakett Diplom
Div. 5
1:an Guldplakett Diplom

2:an Silverplakett Diplom
3:an Bronsplakett Diplom
Div. 3
1:an Guldplakett Diplom
2:an Silverplakett Diplom
Div. 4
1:an Guldplakett Diplom

TB 2 kap: § 6
Seriesammansättning - förbundsserier och
distriktsserier
Sammansättningen av distriktets
representationsserier fastställs av
Representantskapet. Övriga
seriesammansättningar fastställs av Hallands FF:s
styrelse.

TB 2 kap: § 6
Seriesammansättning - förbundsserier och
distriktsserier
Distriktsseriernas indelning och
seriesammansättning för A-lag och B-lag fastställs
av Hallands FF:s Representantskap. Övriga
distriktsseriers indelning och sammansättning
fastställs av Hallands FF:s Tävlingsutskott (TU).
Förening som efter beslutad seriesammansättning
lämnar tävlingen åläggs särskild avgift.

Förening som efter beslutad seriesammansättning
lämnar tävlingen åläggs särskild avgift.

TB 2 kap: § 8.2
Förutsättningar för nationella tillstånd
EGNA TÄVLINGSARRANGEMANG
2/ Ansökan ska göras på fastställt formulär och
åtföljas av fastställd avgift samt ha inkommit till
berört SDF senast två månader före tävlingens
början. Tävling för spelare upp t.o.m. 12 år
arrangeras för 7-mannalag. Penningpriser eller
motsvarande får förekomma endast i tävlingar
omfattande juniorer och äldre.

TB 2 kap: § 8.2
Förutsättningar för nationella tillstånd
EGNA TÄVLINGSARRANGEMANG
2/ Ansökan ska göras på fastställt formulär och
åtföljas av fastställd avgift samt ha inkommit till
berört SDF senast två månader före tävlingens
början. Tävlingstillstånd beviljas inte för
tävlingskategorier yngre än sju (7) år.
Penningpriser eller motsvarande får förekomma
endast i tävlingar omfattande juniorer och äldre.

DELTAGANDE I TÄVLINGSSPEL UTANFÖR
EGNA DISTRIKTET
1/ Förening som avser delta i tävling som gäller
spelare över 9 år och som arrangeras i annat
distrikt ska ha tillstånd.

DELTAGANDE I TÄVLINGSSPEL UTANFÖR
EGNA DISTRIKTET

TB 2 kap: § 9
Anmälan till tävling
Nysökande till distriktsserierna för herrar och
damer A- och B-lag ska skriftligen vara Hallands
FF tillhanda senast den 1 september och insändas
tillsammans med meritförteckning, uppgift om
planförhållande (planens minimimått 100x60 m)
samt domares och spelares omklädningsrum.

TB 2 kap: § 9
Anmälan till tävling
Nysökande till distriktsserierna för herrar och
damer A- och B-lag ska skriftligen vara Hallands
FF tillhanda senast den 1 september och insändas
tillsammans med meritförteckning, uppgift om
planförhållande (planens minimimått 100x60 m)
samt domares och spelares omklädningsrum.

Utgår helt

För A-lag och B-lag gäller att förening, som fullföljt
serien, medtas automatiskt – med undantag vad
som sägs i 1 kap 2 § - i sammansättningen av
kommande års serier. Förening, som ej fullföljt
innevarande års serier och som önskar
återanmäla sig ska göra detta senast den 31
oktober. För övriga lag ska anmälas göras senast
på tidpunkter, som fastställs av Hallands FF:s TU

TB 2 kap: § 10.2
Kombinerade lag
Kombinerade lag i distriktsserierna kan endast
tillämpas i, division 4 herrar och division 4 damer
eller lägre samt i kval inom, distriktsserierna.

TB 2 kap: § 10.2
Kombinerade lag
Kombinerade lag i distriktsserierna kan endast
tillämpas i, division 4 herrar och division 3 damer
eller lägre samt i kval inom, distriktsserierna.
För föreningar som har samarbetet med
kombinerade lag, men där samarbetet upphör
gäller:
-Förening A (= den förening som enligt avtal
föreningarna emellan är den förening som de vill
ska vara den administrerande föreningen), får
platsen i seriepyramiden samt den ”högsta”
platsen i reservlagspyramiden. Avtalet ska skrivas
under av bägge parter och lämnas till Hallands FF
för arkivering.
-Förening B (= den andra föreningen), får plats i
den lägsta nivån både när det gäller seriespel och
reservlagsspel.
Om förening A upphör med sin verksamhet får
förening B ta över de platser som förening A har
rätt till.

TB 2 kap: § 13
Matchändring
Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma
åldersklass.
Lagen har rätt till en spelledig dag mellan
seriematch och match i någon av ovan nämnda
cuper.

TB 2 kap: § 13
Matchändring
Ungdoms-DM har förtur före seriematch i samma
åldersklass.
Lagen har rätt till en spelledig dag mellan
seriematch och match i någon av ovan nämnda
cuper.

HFF har rätt att fakturera en administrationsavgift
för seniorlag på 1 000 kr och för ungdomslag på
500 kr när vår match spelas under höstsäsong
samt om match spelas efter sista speldatum i serie
eller om förening med flera lag i samma serie inte
följer den spelordning som fastställts.
Om lag ej kan komma överens om speldag,
fastställer TU ny speldag.

Utgår
Hallands FF accepterar inga matchändringar som
flyttas till de sista helgerna i september. Detta med
anledning av det stora antal matcher som spelas
dessa dagar. Dessa ändringar får spelas på
vardagar.
Det är inte tillåtet att flytta en match i våromgång
till höstomgångar och ingen uppskjuten match
tillhörande höstomgången får spelas senare datum
för seriens sista omgång.
Önskemål om matchändring ska inkomma senast
48 timmar innan matchstart. Vid senare ansökan
kan Hallands Fotbollförbund behandla den som en
WO, om berörda lag inte spelar matchen.
Ansökan görs direkt via ifyllbart formulär på
Hallands FF:s hemsida.

TB 2 kap: § 17
Walk-over (w.o.)
1/ Om förening drar sig ur efter det serier
fastställts utdöms administrationsavgift.

TB 2 kap: § 17
Walk-over (w.o.)
Förening, som utan giltigt skäl icke ställer upp till
spel enligt uppgjord spelordning, erlägger till

Hallands FF en w.o. avgift.
1/ Om förening drar sig ur efter det att serier
fastställts utdöms administrationsavgift.

TB 2 kap: § 19.3.5
Representationsserier Damer
Div.3:
Seriesegrande lag kvalspelar om plats i div.1.
Dock kan ej föreningslag 2 kvalspela. Då får
nästkommande lag i div. 3 kvalspela om plats i
div. 1.
Div.4:
Seriesegrande lag i Norra och Södra serierna
flyttas upp om de inte hindras av klubbens övriga
lag som är högre rankade. Om något av
seriesegrande laget/en ej kan gå upp tillfaller den
platsen/erna de lag som står i tur efter de lagen/et
som inte kan gå upp i respektive serie.
Eventuellt kvalspel om vakant eller ledig plats skall
ske mellan de lag som står i tur placeringsmässigt
i Norra eller Södra serierna om de inte hindras av
högre rankat eget klubblag. Bäst kvot startar
hemma. Till div. 4 nedflyttas erforderligt antal lag,
dock minst två från varje serie.
Om det efter serien avslutats och eventuellt
kvalspel har spelats och det senare uppstår
vakans eller ledig plats skall i första hand
förlorande lag i kvalet flyttas upp och därefter
använts bästa kvot från seriespelet för eventuell
uppflyttning

TB 2 kap: § 19
Representationsserier Damer
Div.2:
Seriesegrande lag kvalspelar om plats i div.1.
Dock kan ej föreningslag 2 kvalspela. Då får
nästkommande lag i div. 2 kvalspela om plats i div.
1.
Div.3:
Seriesegrande lag i Norra och Södra serierna
flyttas upp om de inte hindras av klubbens övriga
lag som är högre rankade. Om något av
seriesegrande laget/en ej kan gå upp tillfaller den
platsen/erna de lag som står i tur efter de lagen/et
som inte kan gå upp i respektive serie.
Eventuellt kvalspel om vakant eller ledig plats skall
ske mellan de lag som står i tur placeringsmässigt
i Norra eller Södra serierna om de inte hindras av
högre rankat eget klubblag. Bäst kvot startar
hemma. Till div. 4 nedflyttas erforderligt antal lag,
dock minst två från varje serie.
Om det efter serien avslutats och eventuellt
kvalspel har spelats och det senare uppstår
vakans eller ledig plats skall i första hand
förlorande lag i kvalet flyttas upp och därefter
använts bästa kvot från seriespelet för eventuell
uppflyttning

Div.5:
Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av
klubbens övriga lag som är högre rankade. Lag 2 i
serie där segraren hindras av högre rankade lag
skall stå i tur att gå upp till div. 4. Om vakans
uppstår kan övriga lag spela kval, där de fyra
lagen med bästa kvot till förhållande matcher
deltager. Där turordningen 1 o.s.v. är underlaget
för uppflyttning.

Div.4:
Seriesegrande lag går upp om de inte hindras av
klubbens övriga lag som är högre rankade. Lag 2 i
serie där segraren hindras av högre rankade lag
skall stå i tur att gå upp till div. 3. Om vakans
uppstår kan övriga lag spela kval, där de fyra
lagen med bästa kvot till förhållande matcher
deltager. Där turordningen 1 o.s.v. är underlaget
för uppflyttning.

TB 2 kap: § 20.5
Kvalmetod i distriktsserier
Kval herrar och damer vid gruppspel.
En match hemma, en match borta samt en extra
hemmamatch för det lag som är bäst placerat efter
två omgångar av de lag som ska mötas i tredje
omgången. Vid lika poäng och målskillnad efter
två omgångar, så har lag från högsta division
hemmamatch. Vid lag från samma division avgör
poäng och målskillnad i förhållande till antalet
matcher.

TB 2 kap: § 20.5
Kvalmetod i distriktsserier
Kval herrar och damer vid gruppspel.
En match hemma, en match borta samt en extra
hemmamatch för det lag som är bäst placerat efter
två omgångar av de lag som ska mötas i tredje
omgången. Vid lika poäng och målskillnad efter
två omgångar, så har lag från högsta division
hemmamatch. Vid lag från samma division avgör
poäng och målskillnad i förhållande till antalet
matcher.

Lag som lämnar w.o. i kvalmatch utesluts i kvalet.

TB 2 kap: § 22.2
Uteslutning eller föreningsutträde ur serie

TB 2 kap: § 22.2
Uteslutning eller föreningsutträde ur serie
Förening som lämnar eller utesluts från serien eller
annan tävling arrangerad av Hallands FF efter
beslutad serie/tävlingssammansättning erlägger till
Hallands FF en straffavgift enligt 2 kap 44.5 §.

TB 2 kap: § 27
Uppvärmning av spelare
Vid match där assisterande domare finns att tillgå
får uppvärmning endast ske bakom förste
assisterande domare eller bakom målet. Vid match
utan assisterande domare så får uppvärmning ske
i anslutning till respektive avbytarbänk så länge
domaren anser att den inte störs och därmed
hänvisar dem till annan lämplig plats.

TB 2 kap: § 28.1
Spelplanens beskaffenhet

TB 2 kap: § 29.1
Spelplanens beskaffenhet
Planägare eller domare kan utfärda tillfälligt
spelförbud för plan till följd av otjänlig väderlek
eller icke reglementsenlig utrustning. Spelförbud
av mer permanent slag avgörs av planägare
och/eller TU. Om spelförbud utfärdas för gräsplan
och reglementsenlig konstgräs- eller grusplan
anvisas ska matchen avgöras på denna.

TB 2 kap: § 37
Domare
TU utser enligt ordning varefter Hallands FF:s
styrelse beslutar att domare och assisterande
domare till distriktets tävlingsmatcher.
Till inom distriktets verksamhetsområde
förekommande matcher i förbundsserierna utser
HFF domare till samtliga seniormatcher, P17-18,
P15-16 samt F15-18.
För åldersgrupperna P13-14 och yngre samt F1416 och yngre gäller att domaren ska ha genomgått
kurs för ungdomsdomare och inneha legitimation.

TB 2 kap: § 38
Domare
TU utser enligt ordning varefter Hallands FF:s
styrelse beslutar att domare och assisterande
domare till distriktets tävlingsmatcher.
Till inom distriktets verksamhetsområde
förekommande matcher i förbundsserierna utser
HFF domare till samtliga seniormatcher, P17-18,
P15-16, P14 (11-manna) samt F15-18.
För åldersgrupperna P13-14 och yngre samt F1416 och yngre gäller att domaren ska ha genomgått
kurs för ungdomsdomare och inneha legitimation.

TB 3 kap: § 2.8
Avstängd spelare i ledarroll

TB 3 kap: § 14
Avstängd spelare i ledarroll
Föreningens ansvar för spelares medverkan
All bedömning avseende obehörigt spel utgår ifrån
matchrapportens original, som är insänt till
Hallands FF (eller om tillämpligt från FOGIS). Det
är föreningens ansvar att förvissa sig om att
föreningens kopia överensstämmer med originalet.
Vid spel med sådan obehörig spelare blir
påföljderna:
- Matchen förloras med 3-0. Om matchresultatet är
förmånligare för motparten räknas resultatet i
matchen.
- Förening åläggs enadministrationsavgift enligt 2
kap 44.5§
- Ledare och spelare kan dessutom dömas till
påföljd enligt RF:s Bestraffningsregler kap 14

TB 3 kap: § 17
Övrigt
Anvisningar för Intersport Cup (DM)
Utomhus/Inomhus

TB 4 kap: § 17
Övrigt
Anvisningar för Intersport Cup (DM)
Utomhus/Inomhus
4. Seedning
Enligt Representantskapsbeslut 2003 ska
seedning ej ske i Intersport Cup.
5. Domare
I Intersport Cup används enbart distriktsdomare
och från ålder 15 år och uppåt används alltid
assisterande domare i semifinaler och finaler.
Lottning Intersport cup - ungdomar
FOGIS lottar matcherna enligt matchnummer.
Dock har Halland enligt beslut egna rutiner att
följa.
Följande gäller:
- Har bägge lagen haft hemma match, lottar
Hallands FF.
- Har bägge lagen haft borta match, är det laget
som rest längst i matchen innan som får
hemmamatch.
- Har ett lag haft hemma match och ett lag borta
match, så är det laget som haft borta match som
får hemma match.
- Lag som kommer in andra omgången börjar
borta.
Om inte det stämmer enligt ovan i FOGIS efter
lottningen, så ska de berörda föreningarna
kontakta Hallands FF.

TB 3 kap: § 17
Ungdomsfotboll
Med ungdomsfotboll avses tävlingar för flickor och
pojkar, 17 år och yngre.
I åldersgrupperna 13-17 år arrangeras seriespel
för såväl 11- som 9-mannalag samt DM för pojkar
12- och 16-årslag och för flickor 12- och 16-årslag
av Hallands FF.
Lokala föreningar arrangerar seriespel för 11 – 12
år för flickor och pojkar som
7-mannalag (Ej Halmstad och Laholm).
För spelformen 5-manna från och med 7 år till 9
års ålder arrangeras av allianserna/föreningar i
Halland enligt representantskap den 6 december
2011.

TB 4 kap: § 17
Ungdomsfotboll
Utgår och ersätts med tävlingsmatrisen (se
separat blad).

Hallands FF inbjuder till seriespel för P17/18-P13
och F15/18-F13 omfattar hela distriktet. Serierna
för de olika åldersgrupperna består av
divisionsspel för upp- och nedflyttning efter våren
och dubbelserier i enlighet med TU:s
bestämmande. Serierna ska omfatta en
våromgång och en höstomgång. Seriespelet är två
(2) olika tävlingar under spelåret. Om lottning sker
under sommaruppehållet.

Lagindelning/seriesammansättningar görs efter
geografisk indelning.

TB 3 kap: § 17
Ungdomsfotboll
Matchbollstorlek
Alla pojkklasser fr.o.m. P14 samt F15-18 skall har
bollstorlek 5. I yngre klasser skall bollstorlek 4
användas.

TB 4 kap: § 17
Ungdomsfotboll
Matchstorlek
Utgår och ersätts med tävlingsmatrisen

TB 3 kap: § 17
Ungdomsfotboll
Spelregler för 7-mannafotboll

TB 4 kap: § 17
Ungdomsfotboll
Spelregler för 7-mannafotboll
Utgår och ersätts med tävlingsmatrisen

Målen.
Målstolparna placeras lodrätt på mållinjen med lika
avstånd från hörnflaggorna och med ett invändigt
mått av 5,0 m. De förbinds genom en tvärribba,
vars underkant ska befinna sig 2,0 m från marken.
Målstolpar och ribba ska vara högst 12 cm i
genomskärning. Målnät bör användas, vilket ska
sättas fast vid stolpar och ribba samt i marken
bakom målet.
Observera att i 7-mannafotboll, i likhet med 9 &

11-mannafotboll, gäller att målställningarna ska
vara ordentligt förankrade i marken, så att risk för
vältning inte finns.
SPELTIDEN
Speltiden ska uppdelas i två halvlekar om längst
35 minuter. Domaren ska tillåta lagen en
halvtidspaus om 5 minuter.

TB 3 kap: § 17
Ungdomsfotboll
9-mannafotboll
Inför säsongen 2012 genomför Hallands
Fotbollförbund ny spelform för 13 år – 14 år, 9mannafotboll för pojkar och flickor. Dock kommer
under 2012 arrangera 11-mannafotboll för
åldersgruppen 14 år.
(Representantskapsbeslut 2011).
Avstånd till straffpunkten
Målets storlek bestämmer avståndet.
För 7-mannamål 5x2 meter är avståndet 9 meter.
Bollstorlek
Bollstorlek 4 för alla åldrar i 9-mannaspel.
Målstorlek:
7-mannamål, 5x2 meter.
Speltid
2x30 minuter

TB 4 kap: § 17
Ungdomsfotboll
9-mannafotboll
Utgår och ersätts med tävlingsmatrisen

TB 3 kap: § 17
Ungdomsfotboll
5-mannafotboll

TB 4 kap: § 17
Ungdomsfotboll
5-mannafotboll
Utgår och ersätts med tävlingsmatrisen

Målstorlek
5x2 meter

