Upplands Fotbollförbunds kompletterande Tävlingsföreskrifter: Futsal 2017–2018

1.

Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan
Upplands Fotbollförbund (UFF) administrerar tävlingen.
Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.
Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt
gällande tävlingsregler samt i bestraffningsärenden enligt 14 kapitlet RF:s stadgar gällande matcher i Futsal.

2.

Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsbestämmelser
för Futsal 2017–2018 i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förevisa sig om innehållet i SvFF/UFF:s vid
varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Upplands Fotbollförbunds TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.
Tävlingarna spelas i övrigt i enlighet med SvFF:s regler för Futsal.

3.

Anmälan

3.1

Senior Herr
Herr div 2: Anmälan av lag görs i Fogis. Se TB kapitel 2 § 9 i detta dokument.
Herr div 3: Anmälan av lag görs i Fogis.

3.2

Senior Dam
Anmälan av lag görs i Fogis.

3.3

Ungdom 13, 14, 15, 16 och 17 år
Anmälan av lag görs i Fogis.

4.

Tävlingsmetod

4.1

Senior Herr
Seriespel under perioden november - januari.

4.2

Senior Dam
Seriespel under perioden november - januari.

4.3

Ungdom 13, 14 och 16 år
I dessa åldersgrupper spelas det ett seriespel under perioden oktober - mars.

4.4

Ungdom 15 och 17 år
I åldersgrupperna 15 och 17 år spelas det ett seriespel under perioden oktober - januari.
Om ett lokalt finalspel måste genomförs sker detta under första halvan av januari.
Efter finalspelet spelar berörda lag vidare i spel om SM.
Distrikten tilldelas ett antal platser som räknas fram av SvFF.
Upplands tilldelade platser kommer att delges lagen när SvFF räknat fram dessa.
Avgörande av serieplacering i gruppspelet.
Om två eller flera lag efter serietävlingen 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 antal mål.
Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande.
Skulle detta inte vara avgörande utses berörda lag genom lottning.
Matcher i gruppspelet får sluta oavgjort.
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5.

Speldagar och arrangemang
Uppsatt dag i gruppspelet är söndag.
Detta är sista speldag i aktuell vecka, det innebär att lagen kan spela tidigare under veckan.
Det är respektive hemmalag som ordnar spelplan.
Hemmalaget är ansvarigt för att matchen kan genomföras.
Oavsett var matchen spelas gäller den fastställda lottningen.

6.

Domare

6.1

Senior
Tvådomarsystem ska tillämpas.
Upplands Fotbollförbund tillsätter domare.

6.2

Ungdom
Tvådomarsystem ska tillämpas.
Upplands Fotbollförbund tillsätter domare.

7.

Utvisningar/avvisningar
Utvisning:
Spelare kan utvisas för grov-, lindrig- eller målchansförseelse.
Utvisning av spelare verkställs i enlighet med Spelregler för futsal.
Utvisad spelare får inte delta i lagets nästa match i tävlingen.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett utvisning för
grov förseelse.
Avvisningar:
Ledare kan avvisas för grov eller lindrig förseelse.
Avvisad ledare får varken återinträda i spelet i pågående match eller sitta på spelarbänken eftersom ledaren
måste lämna planens närhet.
Domare ska i domarrapporten lämna särskild redogörelse för de omständigheter som föranlett avvisning för
grov förseelse.

8.

Övrigt gällande Futsal

8.1

Bollstorlek
Se ”Spelregler för Futsal”.

8.2

Målstorlek
Se ”Spelregler för Futsal”.

8.3

Underlag
Senior:
Ungdom:

Distriktskvalet för seniorer ska genomföras på trä- eller sporthallsgolv.
Spel på konstgräs tillåts, om match spelas på konstgräs ska Futsalboll användas.

8.4

Matchdräkt
Bortalagen ska förvissa sig om motståndarnas dräktfärger och vid behov medföra reservställ.

8.5

Framställan
Se Tävlingsbestämmelserna TB Kapitel 7, Handläggning av ärenden.
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Nedanstående kapitel och paragrafer är hämtade ur Tävlingsbestämmelserna för Futsal

2 kap. – Tävlingens genomförande
2§

Distriktsserier m.m.
SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av distriktsserierna. Inom ramen för detta
fastställer SDF seriesammansättning och spelordning för distriktsserierna.

Styrelsen har beslutat:
att seriesammansättning och spelordning för distriktsserierna fastställs av TK.

SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina distriktstävlingar för barn- och
ungdomar. Beviljad dispens överförs automatiskt till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar)
och internationella tävlingar under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för överåriga.

Styrelsen har beslutat:
att inga överåriga spelare tillåts i de SM-kvalificerande grupperna.
att i åldersgrupperna 13, 14 och 16 år är det tillåtet att delta med max 2 spelare på plan som är 1 år för
gamla.

7§

Priser i tävlingar

7.3

Distriktsserier
Priser i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

Styrelsen har beslutat:
Herr div 2:
Herr och Dam:
Ungdom 13–17 år

1:a lag UFF:s plakett i brons
1:a lag UFF:s plakett i brons
1:a lag UFF:s plakett i brons:
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14 spelare, 1 lagledare.
14 spelare, 1 lagledare.
14 spelare, 1 lagledare.

3

9§

Sammansättning distriktsserierna
SDF får som högsta distriktsserie välja att anordna div. 2.
Till div. 1, herrar, kvalificerar sig sex lag från div. 2, herrar.
Förbundsstyrelsen fastställer kvalsystem efter att det beslutats om hur många SDF som genomför div. 2.
För att räknas som div. 2 ska SDF på anvisat sätt ha anmält till SvFF att man har för avsikt att anordna
sådan serie. Lag som deltar i div. 2 kan kvalificera sig till div. 1. Div. 2 ska bestå av seriegrupper om
minst 4 lag innebärande minst 6 matcher per deltagande lag. Div. 2 får anordnas som en
distriktsövergripande serie.
SDF beslutar i övrigt vad som gäller i div. 2 och i övriga distriktsserier.

Styrelsen har beslutat:
Herr div 2
Regleras enligt ovan i § 9 samt kompletterande information från SvFF.
Herr div 3
Föreningen får endast anmäla ett lag till seriespelet.
Spelaren representerar den förening som spelaren är Futsalregistrerad för.
Grupperna indelas så geografiskt det är möjligt.
Herr div 3 är inte kvalificerande för Herr div 2.
Dam
Föreningen får endast anmäla ett lag till seriespelet.
Spelaren representerar den förening som spelaren är Futsalregistrerad för.
Grupperna indelas så geografiskt det är möjligt.
Pojkar och flickor 15 och 17 år
I åldersgrupperna 15 och 17 år är tävlingen kvalificerande för fortsatt spel om SM.
Kvalificerande lag kan inte tacka nej till fortsatt SM-spel.
Föreningen får endast anmäla ett lag i resp. åldersgrupp.
Lag ska alltid anmälas till och delta i tävlingen i föreningens officiellt registrerade namn.
Kombinationslag och överåriga spelare får ej deltaga i denna tävling.
Spelaren representerar den förening som spelaren är Futsalregistrerad för.
Grupperna indelas så geografiskt det är möjligt.
Beroende på antal anmälda lag kan alla anmälda lag i en åldersgrupp spela i en och samma serie.
Pojkar och flickor 13, 14 och 16 år
Kombinationslag och överåriga spelare kan/får deltaga i denna tävling.
Spelaren representerar den förening som spelaren är Futsalregistrerad för.
Grupperna indelas så geografiskt det är möjligt.
Beroende på antal anmälda lag kan alla anmälda lag i en åldersgrupp spela i en och samma serie.
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11 §

Serieavgift
Förening är skyldig att före seriestart erlägga avgift för deltagande i förbundsserie i enlighet med vad
som fastställs av Förbundsstyrelsen.
För deltagande i distriktsserie gäller den avgift som SDF-styrelsen beslutar.

Styrelsen har beslutat:
Senior: 600: - per lag.
Lag som utgår/uteblir/lämnar wo: Straffavgift 1200: -.
Ungdom 13–17 år: 600: - per lag.
Lag som utgår/uteblir/lämnar wo: Straffavgift 1200: -.
Föreningarna som kvalificerar sig till fortsatt spel om SM svarar själva för kostnaderna för fortsatt
deltagande.
Avgifterna ovan kommer att faktureras föreningen i efterhand.

12 §

Lagnamn
I förbundstävlingar ska lag anmälas i föreningens hos SvFF registrerade namn.
SDF får godkänna att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn. SDF kan utöver detta
godkänna att kombinerade lag deltar under ett gemensamt lagnamn. Det gemensamma lagnamnet ska
vara neutralt.

Styrelsen har beslutat:
att möjligheten att två eller flera föreningar anmäls i ett kombinerat lagnamn ej gäller i följande
tävlingar: Herr div 2, P17, P15, F17 samt F15.

13 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta i förbundsserier eller i kval till förbundsserier.
Ett lag som anmälts som kombinerat lag i en tävling ska fullfölja hela tävlingen som kombinerat lag.
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan tävling i distriktet.
SDF beslutar om vilka bestämmelser som ska gälla när ett kombinerat lag upphör.

Styrelsen har beslutat:
att möjligheten att ett lag anmälts som kombinerat lag ej gäller i följande tävlingar: Herr div 2, P17,
P15, F17 samt F15.
att kombinerade lag endast får delta i Herr div 3, Dam, P13, P14, P16, F13, F14 och F16.
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16 §

Spelordning
Spelordningar för förbundsserierna fastställs av SvFF.
Spelordningar för distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Match i distriktstävlingar ska förläggas så att den inte föranleder ändring i gällande spelordning för
förbundstävlingar.

Styrelsen har beslutat:
Föreningarna kontaktar varandra i serien och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i FOGIS.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast 2 veckor före starten för 1:a omgången i tävlingen.
Hemmalaget väljer lördag eller söndag.
Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.

18 §

Prövning av ändrad avsparkstid
Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i förbundsserierna ska ges in till SvFF senast fyra
dagar före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak till önskad ändring. Till ansökan ska
fogas gästande förenings skriftliga medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det inte finns särskilda skäl.
SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i distriktsserierna.

Styrelsen har beslutat:
att i distriktsserierna för Futsal som administreras av UFF, kan DpU medge ändrad matchdag endast på
grund av omständighet som kommit till arrangerande eller gästande lags kännedom efter spelordningens
fastställande. Skriftlig framställning om att få ändra matchdag ska göras på Upplands Fotbollförbunds
hemsida på därför speciellt framtagen blankett.
Skäl till den önskade ändringen ska anges.
Vid matchändring ska båda lagen vara överens om den nya matchtiden.
Ansökan ska vara UFF tillhanda senast 7 dagar före fastställd speldag.
Matchändring är gratis fram t.o.m. 1 vecka innan 1:a omgången i tävlingen.
Därefter är avgift för matchändring 500 kr som betalas av den förening som orsakat ändringen.
Vid matchändring senare än 7 dagar före fastställd speldag uttas dubbel matchändrings avgift.
Är det fråga om tävling med lag från annat/andra distrikt ska framställningen inges till det SDF som
är tävlingsstyrelse
Matchflytt medges i distriktsserierna om förening har minst två (2) spelare som är på uppdrag gällande
distriktslag/landslag.
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19 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som fastställer följderna för
tävlingen. Lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
och målskillnad ska annulleras.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar utesluts ur den tävling laget deltagit i. 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.
SvFF:s TK prövar frågor om uteslutning ur förbundstävlingar på grund av w.o.
Förening i förbundsserierna som efter beslutad seriesammansättning utgår eller utesluts ur tävlingen ska
betala en särskild avgift utgörande 10 000 kr.
SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. samt föreningar som utgår eller utesluts i distriktstävlingar.

Styrelsen har beslutat:
Lag som uteblir från match/lämnar wo/utgår ur tävlingen ska erlägga avgift uppgående till dubbla
anmälningsavgiften.
Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Lagets samtliga matcher plockas bort ur spelprogrammet.
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3 kap. – Genomförande av match
1§

Speltid
Förbundsstyrelsen fastställer speltid för förbundsserierna.
Respektive SDF fastställer speltid för distriktsserierna.
Styrelsen har beslutat:
Senior:
Ungdom:

2 x 20 minuter rullande speltid.
2 x 20 minuter rullande speltid (kan justeras i eventuella finaler för 15 och 17 år).

Sidbyte:

Sidbyte ska inte ske. Halvtidspausen får inte överstiga 5 minuter.

Lagen har rätt att begära en en-minuts time-out i varje halvlek.

3§

Spelarförteckning och domarrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn (ej smeknamn) samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt
fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Om lagledare,
tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara antecknad
samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är
obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till 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.
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren ansvarar för att uppgifterna
inom sex timmar rapporteras till SvFF via FOGIS gällande förbundsserierna, såvida inte annat fastställs
av Förbundsstyrelsen. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa
sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens
slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF
eller, i tillämpliga fall, SDF.
SvFF, och avseende distriktstävlingarna, SDF, har rätt att, vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget
initiativ rätta domarrapport.
SDF har rätt att anpassa hanteringen av spelarförteckningar och domarrapporter efter förutsättningarna i
distriktsserierna.

Styrelsen har beslutat:
Spelarförteckning innehållande högst 14 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av
vardera lagansvarige upprättas på fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS.
På spelarförteckningen ska även de ledare, max sex personer, namn och funktion antecknas som får
finnas i det tekniska området.
Dessa, vilka tillika utgör domarrapport, ska lämnas till domaren före matchen.
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4§

Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS.
Gästande förenings lag (som mest 20 personer) ska beredas fritt tillträde till matcharenan senast 60
minuter före avspark.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avspark kan ske
vid fastställd tidpunkt.
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.

Styrelsen har beslutat:
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS, detta gäller som kallelse för
gästande lag och domare.
Gästande förenings lag (som mest 20 personer) ska beredas fritt tillträde till matcharenan senast 60
minuter före avspark.

23 §

Resultatrapportering
Domaren ansvarar, vad avser förbundsserierna, för att rapportera matchresultat i FOGIS samt annan
information som SvFF anvisar.
Respektive SDF beslutar vad som gäller avseende resultatrapportering i distriktsserierna.

Styrelsen har beslutat:
I de matcher där Upplands Fotbollförbund tillsätter domare är det domaren som senast 30 minuter
efter spelad match ansvarar för att rapportera matchresultatet och annan information på sätt som
Upplands Fotbollförbund anvisar.

Föreskrifterna fastställda av Upplands Fotbollförbunds Styrelse den 16 augusti 2017.
Notera att Tävlingsföreskrifterna, vad avser kalenderåret 2018, kan komma att förändras beroende på oförutsedda
händelser.
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