Föreskrifter
för SDF:s tillståndsgivning av Beach Soccerarrangemang
1 kap. – Allmänna bestämmelser
Beach soccer implementerades i SvFF:s stadgar och tävlingsregler år 2009, och Förbundsstyrelsen fastställde
”Spelregler Beach Soccer” år 2010.
Enligt 2 kap 8 § SvFF:s tävlingsbestämmelser krävs SDF:s tillstånd för förenings eget arrangemang av tävling eller
träningsmatch. Förevarande föreskrifter avser att ge SDF vägledning för sin tillståndsgivning.
SvFF:s Tävlingskommitté har rätt att fatta beslut om tillämpningen av dessa föreskrifter liksom i frågor som i
övrigt inte beaktats i dessa föreskrifter.
2 kap. Spelregler
Match ska genomföras enligt ”Spelregler Beach Soccer”. Undantag får dock göras beträffande:





Spelplanens storlek
Bollens storlek, vikt och material
Speltiden
Antal spelare

3 kap. Tävlingsföreskrifter
Vid tävlingsarrangemang med 4 eller fler föreningar ska arrangören ta fram tävlingsföreskrifter, som ska
bifogas tillståndsansökan. Tävlingsföreskrifterna ska bl.a. innehålla bestämmelser om en tävlingsjurys
uppgifter, däribland behandlingen av protest. Tävlingsjuryn ska bestå av minst tre ledamöter. Tävlingsjuryns
beslut får inte överklagas.
Vid tävlingsarrangemang med färre än 4 föreningar behövs inte av arrangören framtagna
tävlingsföreskrifter.
4 kap. Medlemskrav m.m.
Tillstånd får endast medges om i tävlingen/vänskapsmatchen deltagande lag representerar en SvFFförening.
Lag får bestå av spelare från olika föreningar (s.k. kombinerade lag), men spelare måste vara medlem i den
förening som laget representerar. Professionell spelare i fotboll och/eller futsal måste ha sin förenings
godkännande att delta i annan förenings lag i beach soccer.
Spelare som genom registrering omfattas av SvFF:s allmänna lagförsäkring är automatiskt försäkrade även
som beach soccerspelare. Spelare som inte omfattas av lagförsäkringen måste ha en av försäkringsbolaget
Folksam särskilt framtagen försäkring för beach soccer.
5 kap. Övrigt
Tillstånd om tävling ska innehålla en upplysning om att radio- och TV sändning samt varje annan form av
upptagning av ljud och rörliga bilder i kommersiellt syfte ska föregås av SDF:s godkännande.
SDF:s tillstånd får inte villkoras ifråga om tidpunkten för tävlingens genomförande.

Tävlingsföreskrifterna har fastställts av Förbundsstyrelsen den 9 december 2012.

