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Kapitel 1 - Allmänna bestämmelser

Tävlingsbestämmelser år 2019
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda tävlingsbestämmelser.
Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s Representantskap träder i kraft den 20 november
2018, om inte annat uttryckligen anges.

Begrepp
I dessa bestämmelser betyder:
Annan tävling: Tävling som inte är en förbundstävling eller en distriktstävling.
Arenakrav: Av SvFF fastställda krav på arenans prestanda avseende anläggningskriterier och säkerhetskrav.
Avbytare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart, eller som byts av, och som vid ett obegränsat antal
tillfällen kan bytas mot annan spelare på spelplanen.
Avstängd spelare: Spelare som till följd av utvisning, uppnått antal varningar (ackumulerade varningar)
och/eller annat beslut om bestraffning inte har rätt att medverka i tävling under viss tid.
Behörig spelare: Spelare som är registrerad, spelklar och i övrigt har rätt att representera förening i enlighet
med SvFF:s och FIFA:s tävlings- och spelregler.
Deltagande: Spelare som upptagits på spelarförteckningen som deltagare från matchstart har deltagit när match
inleds. Ersättare har deltagit om spelaren byts in. Avbytare har deltagit oavsett om spelaren byts in eller inte.
Distriktsmatch: Match mellan två distriktsförbundslag.
Distriktsserie: Serier som anordnas av SDF.
Distriktstävling: Distriktsserierna samt andra av SDF anordnade
tävlingar.
Divisionsspel: Match- eller tävlingsformat inom barn- och ungdomsfotboll där respektive kategori, i stället för
åldersklass, baseras på fri ålder och utvecklingsnivå.
Ersättare: Spelare som inte deltar i sitt lag från matchstart och som vid ett enda tillfälle kan bytas mot annan
spelare på spelplanen.
FIFA: Det internationella fotbollförbundet Federation Internationale de Football Association.
Flygande byte: Avbytarsystem innebärande att utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske vid
obegränsat antal tillfällen och under spelets gång i enlighet med spelreglerna.
FOGIS (Fotbollens gemensamma informationssystem): Administrativ databas innehållande uppgifter om
SvFF:s och SDF:s verksamhetsområden.
Funktionär: Domare eller annan representant för SvFF, SDF eller förening som enligt tillämpliga tävlingsregler
har en bestämd roll i samband med ett matcharrangemang.
Förening: Ideell förening som bedriver fotbollsverksamhet och som är medlem i SvFF.
Förbundsbestraffning: Bestraffning i form av tillrättavisning, böter eller avstängning som beslutas med stöd av
14 kap. RF:s stadgar.
Förbundsserie: Serier anordnande av SvFF (Allsvenskan - div. 3, herrar, OBOS Damallsvenskan – div. 1,
damer, samt Junior-SM och Pojk-SM).
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Förbundsstyrelsen: SvFF:s Styrelse.
Förbundstävling: Förbundsserierna samt andra av SvFF anordnade tävlingar.
Hemmafostrad spelare: Spelare som varit registrerad för svensk förening under minst tre år från och med det
kalenderår spelaren fyllde 12 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyllde 21 år.
Huvudansvarig tränare: person som har det sportsliga huvudansvaret för representationslagets
fotbollsverksamhet vilket innebär att leda och samordna övrig tränar- och medicinsk personals arbete, ansvara
för säsongsplanering, matchcoachning och laguttagningar.
IdrottsAB: Aktiebolag till vilket förening, i enlighet med SvFF:s stadgar, upplåtit rätten att delta i SvFF:s
tävlingsverksamhet.
Junior: Spelare är junior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 18 år t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 19 år.
Kombinerade lag: Lag där spelare från fler än en förening deltar.
Landskamp: Match mellan av SvFF och annat nationsförbunds utsedda lag.
Ledare: Person, undantaget spelare, med assisterande roll som vid match är upptagen på domarrapporten som
tillhörande deltagande förening.
Matchdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Matchobservatör: Av SDF utsedd funktionär med uppgift att övervaka matcharrangemang.
Mixade lag: Lag där såväl flick- som pojkspelare deltar.
Representationslag: Förenings A-lag för seniorer, herrar eller damer.
Representationsserie: Serie där representationslag och, om SDF så beslutat, andralag deltar.
RF: Sveriges Riksidrottsförbund.
SDF: Specialidrottsdistriktsförbund.
Senior: Spelare är senior fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 20 år.
Seriegrupp: Uppdelning av en serienivå.
Serienivå: Nivå i seriesystemet som kan bestå av olika seriegrupper.
Spelare: Person som utövar fotboll inom ramen för till SvFF ansluten medlemsförening.
Spelregler: Spelregler för fotboll i enlighet med FIFA:s Laws of the Game.
Supporter: Person som genom klädesplagg, kännetecken, text, uppträdande eller på annat sätt tydligt stödjer
viss förening.
SvFF: Svenska Fotbollförbundet.
Säkerhetsdelegat: Av SvFF:s Förbundsstyrelse utsedd funktionär med uppgift att övervaka säkerhetsfrågor i
samband med matcharrangemang.
Träningsmatch: Match som inte är en tävlingsmatch.
Tävlingsbestraffning: Bestraffning med påföljd enligt SvFF:s tävlingsregler till följd av parts avsteg från
sådana tävlingsregler, vilket utdöms av behörigt organ inom SvFF eller SDF.
Tävlingsbestraffningsärende: Ärende där fråga om tävlingsbestraffning prövas.
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TK: Tävlingskommitté.
Tävlingsjury: Beslutsorgan som getts mandat att inom en viss tävling besluta i tävlings- och
tävlingsbestraffningsärenden.
Tävlingsmatch: Match som ingår i en tävling enligt serie- eller utslagsmetoden.
Tävlingsregler: Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt övriga reglementen, spelregler,
föreskrifter och anvisningar hänförliga till tävlingsverksamhet inom fotbollsidrotterna.
Tävlingsstyrelse: Organ inom SvFF eller SDF som administrerar och tar beslut angående tävlings
genomförande.
Tävlingsärende: Avgränsad fråga inom visst område, annat än tävlingsbestraffning, som tas upp till behandling
i enlighet med SvFF:s tävlingsregler.
UEFA: Det europeiska fotbollförbundet Union des Associations Européennes de Football.
Ungdomsspelare: Spelare är ungdomsspelare t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 17 år.
Vakant plats: Plats i tävling som får tillsättas av annan förening efter det att behörig förening uteslutits eller
utgått ur tävlingen.
Walk over (w.o.)-match: Match som inte kan genomföras p.g.a. att förening, utan giltigt skäl, inte infinner sig
till matchen.
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1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Regler för organiserad fotboll
Alla fotbolls-, futsal- och beach soccermatcher, med undantag för vad som föreskrivs i fjärde stycket
nedan, spelas enligt SvFF:s tävlingsregler och FIFA:s spelregler, om inte annat godkänts av
Förbundsstyrelsen.
För speciell tävling, som administreras eller har tillstånd av SvFF eller SDF, kan särskilda
tävlingsreglementen och föreskrifter utfärdas av Förbundsstyrelsen respektive vederbörande SDFstyrelse.
I tillämpliga delar ska dessa tävlingsbestämmelser även gälla för träningsmatch.
Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras enligt fastställda spelformer
i SvFF:s spelregler och tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll utfärdade av
Representantskapet.

2§

Tillämpning på IdrottsAB
Vad som föreskrivs om förening äger motsvarande tillämpning på IdrottsAB såvida inte annat anges.

3§

Innehåll i SvFF:s tävlingsregler
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att ha vetskap om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.

4§

Påföljd vid underlåtenhet
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan
medföra en straffavgift om högst 25 000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.
Straffavgift får förenas med annan tävlingsbestraffning såvida annat inte föreskrivs.
Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller ersättning eller att insända
föreskriven eller av SvFF eller SDF begärd uppgift eller utlåtande kan medföra en straffavgift om
högst 25 000 kr.
I allvarliga fall av underlåtenhet enligt ovan får förening åläggas förbundsbestraffning.
Vid fråga om betalningsskyldighet enligt ovan, får förening åläggas förbud mot att registrera nya
spelare enligt SvFF:s Representationsbestämmelser till dess att betalning skett.
Förening och enskild får inte för samma förseelse åläggas både straffavgift och böter enligt 14 kap.
RF:s stadgar.
SvFF och SDF har rätt att besluta att föreningar, som vid upprepade tillfällen brutit mot SvFF:s
tävlingsregler, ska delta i utbildningar om föreningskunskap och tävlingsfrågor. Vid
utbildningstillfällena är de av SvFF eller SDF kallade föreningsrepresentanterna skyldiga att delta.
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5§

Deltagande i landskamper m.m.
Spelare som kallats att delta i landskamp eller distriktsmatch eller förberedelser till sådan match, får
inte utan giltig anledning undandra sig deltagande.
I enlighet med FIFA:s bestämmelser och vid de datum som anges i den av FIFA fastställda
internationella matchkalendern ska spelaren och föreningen tillse att spelaren på kallelse av SvFF
deltar i landskamper och förberedelser inför landskamper.
Spelarens förening ansvarar, såvida inte annat föreskrivs, för att spelare, såväl svensk som utländsk, är
försäkrad vid landskamp eller förberedelse till landskamp.
Endast spelare som är medlem i en förening eller annan organisation ansluten till SvFF eller annat till
FIFA anslutet nationsförbund är behörig att delta i landslaget.
Endast svensk medborgare får representera SvFF i landskamp. Spelare som representerat SvFF i
landskamp får inte representera annat nationsförbund annat än enligt de särskilda undantagsregler som
FIFA fastställt.

6§

Förenings deltagande i internationella klubbtävlingar
Förening som genom sin placering i Allsvenskan eller resultat i Svenska Cupen, herrar, kvalificerat
sig till någon av UEFA:s klubbtävlingar och som innehar godkänd licens, får inte avstå sin plats.
Förening får delta i UEFA-klubbtävling endast efter att ha erhållit av Licensnämnden beviljad licens i
enlighet med de villkor som gäller för UEFA:s klubblicens.
Förening i OBOS Damallsvenskan som genom sin placering i serien är kvalificerad för UEFA:s
klubbtävling, får inte avstå sin plats.
Om förening bryter mot ovan genom att avstå sin plats får Förbundsstyrelsen besluta att stänga av
föreningen från deltagande i samtliga UEFA:s tävlingar under en tid av högst tre år.

7§

Registrering av förenings- respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att
vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt
att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett framställningsform offentliggör uppgifterna.
Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i angivet
hänseende.

8§

Tävlingsstyrelsens rätt
Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa tävlingsbestämmelser.

9§

Förenings medlemskap
Förening vars medlemskap i SvFF upphört, utesluts ur tävling.
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