Tävlingsbestämmelser 2018 Dalarna

Tävlingsbestämmelser år 2018 – Dalarnas FF
Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare av SvFF fastställda
tävlingsbestämmelser. Nedanstående tävlingsbestämmelser som beslutats av SvFF:s
Representantskap träder, med undantag för 2 kap. 18 §, i kraft den 1 december 2017.
Kompletteringar för tävlingar arrangerande av Dalarnas FF är fastställda vid
Representantskapsmötet den 9 december 2017 och träder i kraft den 10 december 2017.
För kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division
2 damer och F 17 Svealand samt för U 19 herrar Dala Gästrike 2018 hänvisas till
separata dokument.

3 kap. – Förenings egen match eller tävling
1§

Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling och match
Till SvFF ansluten förening får spela match endast mot lag som företräder
förening eller annan organisation som är ansluten till SvFF eller annat till FIFA
anslutet nationsförbund såvida inte FIFA, UEFA, SvFF eller SDF medger undantag
efter ansökan från föreningen.
Till SvFF ansluten förening får inte delta i andra tävlingar än sådana som
administreras eller godkänts av FIFA, UEFA, SvFF eller SDF såvida inte FIFA,
UEFA, SvFF, eller SDF medger undantag efter ansökan från föreningen.
Föreningslag, som inte deltar i förbundstävling, ska delta i tävlingsverksamhet
hos det SDF föreningen tillhör. Förening får delta i annat SDF:s
tävlingsverksamhet, under förutsättning att berörda SDF medger detta.

2§

Krav på godkännande av förenings eget arrangemang
Berört SDF ska godkänna förenings eget arrangemang av tävling i fotboll, futsal
och beach soccer. SDF får föreskriva att godkännande krävs även för förenings
eget arrangemang av träningsmatch; i annat fall är det tillräckligt med skriftlig
anmälan om detta.
SDF:s beslut att inte godkänna arrangemang enligt första stycket får överklagas
till SvFF:s TK i enlighet med vad som anges i 7 kap.
Förbundsstyrelsen får fastställa särskilda föreskrifter i fråga om godkännande av
tävling eller träningsmatch i beach soccer.

3§

Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller
närområdet.
Tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år får arrangeras endast
under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1 juni – 25 augusti samt Kristi
Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF föreskriver
annat. För match för spelare t.o.m. 11 år får SDF föreskriva en motsvarande
begränsning av tidsperioder.
Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till tävling
eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år under perioderna 15–30 april,
Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–15 juni, 15–
25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF.
Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. För match för
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spelare t.o.m. 11 år krävs dylikt godkännande om berört SDF föreskriver
begränsning av tidsperioder enligt ovan.
Om det finns särskilda skäl får SDF neka förening att delta i nationell tävling eller
träningsmatch.
För DFF:s föreningar gäller:
Förening skall alltid ha godkännande för arrangerande av tävling. För att
godkännande skall ges skall föreningen ha det övergripande ansvaret för
tävlingen. Det innebär att bl.a. att inbjudningar och anmälan, ekonomiska
transaktioner, tävlingsadministration inklusive tillsättande av tävlingsjury,
resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare, skall ske av
föreningen utsedd tävlingsledning.
I enlighet med TB kap 2 § 7.1 får inte heller penningpriser eller priser som kan
omsättas i pengar utdelas i ungdomstävlingar.
Tävlingsstyrelsen lämnar inte godkännande för deltagande i eller arrangerande
(tillstyrkan) av cuper under tiden fr.o.m. 30/4 t.o.m. 10/6 samt från 13/8 t.o.m.
23/9.
Förening som avser att delta i tävling/cup i annat distrikt behöver inte ha
godkännande tillstånd under förutsättning att arrangerande förening erhållit
godkännande och att tävlingen/cupen genomförs utanför tidsperioderna fr.o.m.
30/4 t.o.m. 10/6 samt från 13/8 t.o.m. 23/9.
För spelare 10-12 år gäller:
Tillstånd till arrangerande av egen tävling/cup ges endast under förutsättning att
slutsegrare inte utses. Samma förutsättning gäller även för deltagande i
tävling/cup i annat distrikt.
För tävlingar t.o.m. 9-år gäller:
Tillstånd söks via Dalarnas FF:s hemsida.
Tävlingar kan arrangeras under hela året
4§

Bestraffning i icke godkända arrangemang
Bestämmelserna om förbundsbestraffning är tillämpliga även i fråga om
förseelser som begåtts under eller i samband med tävlingar och träningsmatcher
som inte godkänts av SvFF eller SDF.

5§

Tävlingsjury
Förening som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna att en
tävlingsjury ska pröva tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden inom ramen för
tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att ålägga
tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen.
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess
sammansättning samt förutsättningarna för anmälan av ärende till och möjlighet
att överklaga tävlingsjuryns beslut.

6§

Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller
tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra
tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är avgörande för
de fortsatta matcherna i tävlingen.
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I cuper och turneringar med internationellt deltagande gäller förbudet enligt
första stycket endast i tävlingar för spelare t.o.m. 11 år. 1
7§

SDF:s prövning av barn- och ungdomstävlingar m.m.
SDF fastställer med utgångspunkt från ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” vad som,
utöver vad som angetts i detta kapitel ovan, gäller beträffande deltagande i och
arrangerande av tävlingar eller träningsmatcher i distriktet eller närområdet.

8§

Internationella tävlingar och träningsmatcher
Förening som i Sverige ska spela träningsmatch mot utländsk förening måste
informera sitt SDF, och i förekommande fall annat berört SDF, om matchdag,
spelort och avsparkstid senast en månad före matchdag.
Förening som avser att i Sverige anordna tävling eller träningsmatch med
deltagande av utländsk förening ska inhämta sitt SDF:s tillstånd senast en
månad innan den första planerade matchen.
Vid tävling enligt andra stycket ska tillståndsansökan åtföljas av en förteckning
över deltagande lag och av tävlingens föreskrifter på engelska. SDF ska, via
SvFF, vidarebefordra sådan ansökan till UEFA eller FIFA för godkännande. Vad
som angetts ovan i detta stycke gäller inte om tävlingen endast avser europeiska
föreningar, omfattar högst åtta lag, avser spelare som högst fyllt 16 år och
pågår högst sju dagar.
Berört SDF har rätt att ställa upp särskilda villkor för internationell
träningsmatch eller tävling i Sverige samt får, om särskilda skäl föreligger, neka
förening att delta i sådan match eller tävling.
Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och UEFA:s bestämmelser vid tävling och
träningsmatch med deltagande av utländsk förening. När i sådana fall två eller
flera utländska föreningar avser att spela tävling eller träningsmatch mot
varandra i Sverige behandlar SvFF tillståndsansökan med stöd av FIFA:s
bestämmelser. SvFF har rätt att i enlighet med FIFA:s bestämmelser upprätta
villkor och ta ut avgift för tillståndet.
Arrangerande förening ansvarar för att ge in en skriftlig rapport till berört SDF
om det förekommit händelser, där utländsk förening varit inblandade, vilka kan
föranleda bestraffning eller annan åtgärd. SDF:et ska vidarebefordra rapporten
till SvFF, som tillskriver berörd förenings fotbollförbund.
Förening som avser att delta i internationell tävling eller träningsmatch
utomlands ska meddela detta till sitt SDF senast en månad före tävlingens första
match. SDF får, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i
internationell tävling utomlands. Särskilda villkor kan gälla enligt FIFA:s och
UEFA:s bestämmelser för deltagande vid tävling och träningsmatch utomlands.
För DFF: föreningar gäller:
Förening som avser delta i internationell turnering utomlands eller som avser att
spela en träningsmatch mot ett utländskt lag skall senast en månad före
turnering/match informera DFF. Övriga förutsättningar enligt vad som anges i
ovanstående text.

9§

Internationell landskamp eller landslagsturnering i Sverige
Den som avser att i Sverige anordna turnering eller tävlings- eller
träningsmatch, där två eller flera landslag från andra länder än Sverige deltar,
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Undantaget i andra stycket gäller till och med den 31 december 2019.
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måste ansöka om tillstånd hos SvFF. En skriftlig ansökan ska ges in till SvFF
senast en månad före den första planerade matchen. Ansökan ska uppfylla de
krav som följer av FIFA Regulations Governing International Matches. Sökanden
ska inhämta skriftligt godkännande från de deltagande nationernas
nationsförbund. Dessa godkännanden ska ges in i samband med ansökan. Om
SvFF bifaller ansökan, vilket förutsätter att SvFF och sökanden i ett avtal
kommer överens om villkoren för turneringen eller matchen, ansvarar SvFF för
att nödvändiga tillstånd inhämtas från berörda internationella förbund.
För att SvFF ska pröva en ansökan enligt första stycket ska sökanden betala en
avgift enligt vad Förbundsstyrelsen närmare har föreskrivit. Sökanden är också
skyldig att ersätta SvFF samtliga avgifter som FIFA och andra internationella
förbund kan kräva med anledning av ansökan.
Endast internationellt fotbollförbund, nationellt fotbollförbund, SDF,
medlemsförening i SvFF, deltagande utländsk förening som är medlem i ett till
FIFA anslutet nationsförbund och av FIFA licensierad matchagent har rätt att
ansöka om tillstånd enligt ovan.
10 §

Matchagent
Nationsförbund eller förening får vid förhandlingar om arrangemang av tävlingar
eller träningsmatcher företrädas av matchagent.
Sådan matchagent måste inneha av FIFA utfärdad licens.
För matchagents verksamhet gäller FIFA:s Match Agents Regulations.
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