Ändringar i Smålands FF:s Tävlingsbestämmelser 2018
Ändrad text i fet kursiv stil.
1 kap. 5 § Deltagande i landskamper m.m.
Representation i distrikts/landslagsmatch.
Såväl hemma- som bortalag äger rätt att begära ändring av matchdag, om fler än en spelare i aktuell
åldersgrupp uttagits i något av distrikts/landslagens arrangemang. Sådan framställan ska vara SmFF:s
kansli tillhanda senast 7 dagar efter att kallelse publicerats på SmFF:s hemsida.
För att få A-lagsmatch, eller match i annan åldersgrupp än aktuella spelarnas, ändrad måste
föreningen påvisa att spelaren är ordinarie i laget..
2 kap. 17 § Inplacering av lag
Damlags inplacering i seriesystemet
Förening, vars A-lag spelar i Damallsvenskan eller Elitettan, kan efter ansökan få sitt B-lag, om detta
är ett nytt lag, inplacerat i div. 3 Dam - utanför de ordinarie 40 platserna. Vid uppkomna vakanser i
sådan serie, kan TK besluta att EJ tillsätta sådan vakans.
2 kap. 28 § Vakanstillsättning i distriktsserierna
Vakans som uppstår efter kvalspelets slut, i serienivå där kval förekommer, ersätts med det bästa
kvallaget, som ej uppflyttats, detta gäller innan representantskap eller TK fastställt serierna.
Om vakans uppstår efter det att representantskap eller TK fastställt serierna ersätts platsen av bäst
serie- eller kvalplacerat lag, som ej uppflyttats inom det geografiska område där vakansen uppstått.
Om sådant lag inte finns tas vakansen av lag i seriens omedelbara geografiska närhet. Någon
omflyttning av lag mellan serier kommer inte att ske, om inte särskilda skäl föreligger.
Med geografiska området menas en tänkt linje runt ”yttersta” lagen i berörd serie.
Inga vakanser tillsätts efter 15/3 om inte särskilda skäl föreligger.
2 kap 31 § Övriga avgifter i Smålandsfotbollen
Avgift för förening som inte söker tillstånd för egen tävling
• Vid upprepad utebliven tillståndsansökan, åläggs föreningen en straffavgift på upp till 5000 kr.
• Förening som fått tillstånd att arrangera tävling, men genomför den med andra regler än vad
sanktion beviljats för, åläggs en straffavgift på 5000 kr.

4 kap. 10 § Kallelse och inställelse till match
Arrangerande förening ska meddela gästande förening och domare tid och spelplan, inklusive
underlag, för match senast 3 dagar före matchdagen.
Vid spel på annat underlag än det som meddelats vid inbjudan, ska gästande lag och domare
informeras om detta omedelbart efter beslutet om ändring av spelunderlag.
5 kap. 2 § Allmänt om utvisning av spelare
I Smålandsfotbollens damserier måste spelare som blivit avstängd i föreningens A-lag först avtjäna
sitt straff i den tävlingen innan spelaren kan delta i match med annat lag i föreningen som spelar i div
3-4 Dam. Gäller även i kombinerade lag där föreningen ingår. Avstängning i annat lag i föreningen
kan dock ej vara längre än 10 dagar från A-lagsmatch där spelaren blivit avstängd (samma
förhållande gäller mellan B- och C-lag).
Detta gäller alla avstängningar efter utvisningar och efter varningsackumulering då spelaren fått sin
3:e varning i samma tävling.
5 kap. 12 § Representationsrätt inom egen förening (representationslag och andralag)
I kombinerade B- och C-lag likväl spelare som lånas via utlåning av amatör med dubbel bosättning
(pendlingsspelare) får totalt 4 spelare delta från båda föreningarnas senaste A/B-lagsmatcher.

