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Anvisning gällande
Att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade i november 2015 att införa ett förbud mot att
kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år - såväl vad avser
föreningsarrangerade tävlingar (cuper) som SDF-tävlingar. Tävlingsbestämmelserna (TB)
föreskriver att det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.
Förtydliganden om vad regeln innebär
SvFF har tagit fram denna anvisning för att ge vägledning om hur tävlingsbestämmelsen ska
tillämpas.
1) Förutsättningar för SDF-tävlingar
SDF får inte kora slutsegrare i sina tävlingar (seriespel, sammandrag eller andra former
arrangerade av SDF) för spelare t.o.m. 12 år. Detta innebär att:




SDF får inte publicera resultat eller tabeller.
SDF får internt samla in resultat för att göra en lämplig nivåindelning av lag till t.ex.
höstserier. Detta för att skapa en bra miljö för barnen med jämna matcher.
SDF får använda sig av domarrapporter, bl.a. för att kunna hantera
bestraffningsärenden till följd av händelser i samband med match.

2) Förutsättningar för cuper
När en förening arrangerar en cup får man inte kora segrare i åldersklasser t.o.m. 12 år.
Detta innebär att:








En indelning till ett inledande gruppspel får inte ske med utgångspunkt av sportsliga
meriter.
Arrangerande förening får inte i något sammanhang redovisa/publicera resultat eller
tabeller.
Det får inte ske en öppet redovisad nivåindelning i tävlingen.
Sekretariatet/tävlingsledningen får däremot internt samla in resultat och göra en
anpassning efter det inledande gruppspelet och göra nya grupper anpassade utifrån
resultat i det inledande gruppspelet. Detta för att skapa en bra miljö för barnen med
jämna matcher.
Ingen av dessa nya grupper får rankas eller värderas högre än de andra och alla
deltagande lag ska spela lika många matcher.
Det får inte genomföras slutspel i form av kvartsfinal osv.
Eventuella priser delas ut till samtliga deltagande föreningar.

Förtydliganden om vad som gäller när en dispens medges
SvFF:s Förbundsstyrelse (FS) har, efter ansökan från arrangerande förening, rätt att medge
undantag från förbudet att kora segrare om det finns särskilda skäl, t.ex. ett större
internationellt deltagande i tävlingen eller om tävlingen präglas av fair play.
För att präglas av fair play krävs bl.a. att cupens tävlingsföreskrifter måste utgå från
grundprinciperna för Fotbollens spela, lek och lär och Idrotten vill. SvFF gör som en del i
processen kring om cupen präglas av fair play bl.a. en kontroll av om att åldersklassen inte
tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match och att tävlingsformatet för
åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför cupen under
lika lång tid.
Med undantag av vad som i övrigt anges i denna punkt behöver alltså en förening, i det fall
de beviljats ett undantag, inte förhålla sig till de förutsättningar som anges i punkten 2)
enligt ovan. T.ex. kan man om man har dispens genomföra ett slutspel med kvartsfinaler osv.
Förtydliganden i detta sammanhang:






Av anvisningarna från FS framgår att man i tävlingen där man korar slutsegrare inte
får tillämpa straffsparksläggning. SvFF likställer även golden goal med
straffsparksläggning och denna särskiljningsmetod godkänns inte.
Då straffsparksläggning eller golden goal inte får användas för att kora segrare i
match kan t.ex. lottning eller andra neutrala särskiljningar (vinnare är den med minst
antal frisparkar eller flesta antal hörnor, osv.) tillämpas.
För att så långt som möjligt säkerställa att samtliga lag genomför cupen under lika
lång tid ska slutspel, t.ex. A- och B-slutspel, genomföras för samtliga deltagande lag.

Mer information gällande att söka undantag finner ni på SvFF:s hemsida:
http://fogis.se/tavling/tillstandsansokningar-mm/dispens-cuper/
För frågor kring hanteringen eller tillämpningen kan ni med fördel vända er till SvFF:s kansli
(telefon 08-735 09 00 eller tavling@svenskfotboll.se).
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