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.

5 kap. - Utvisningar, avstängningar och avvisningar
1§

Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar
samt att spelare som uppnått sådant antal varningar att spelaren ska vara
avstängd, inte medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i
nästa match.
Spelare som uppenbart försökt erhålla varning eller utvisning eller försöker
vilseleda domaren, t.ex. genom att simulera skada eller låtsas bli utsatt för
otillåtet spel (simulering, ”filmning”), får åläggas förbundsbestraffning.

2§

Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande,
kan åläggas en straffavgift om högst 25 000 kr.
Allmänt om utvisning av spelare
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den
match spelaren är behörig att spela.
Utvisad spelare får under resterande del av matchen och i samma tävlings
nästkommande match, inte uppträda i någon ledarroll. Det innebär bl.a. att
spelaren inte får befinna sig i närheten av det tekniska området samt inte heller
på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd
avseende förseelser i matcher i Allsvenskan – div. 3 herrar samt Damallsvenskan
– div. 1, damer.
Bestraffningsärenden i träningsmatcher ska behandlas av SvFF:s Disciplinnämnd
om spelarens lag spelar i förbundsserierna.
Bestraffningsärenden i samtliga kvalmatcher till förbundsserierna ska behandlas
av SvFF:s Disciplinnämnd.
För DFF:s tävlingar gäller:
Notera att Farmarklubb jämställs med U-lag samt att bestraffningar i seriespel
inte påverkar deltagande i cupspel eller vice versa såvida inte DFF:s
disciplinutskott eller SvFF:s Disciplinnämnd bestämmer annat.
Spelare som av tävlingsstyrelsen befunnits spela okvalificerad i enlighet med TB
Kap 5 i en eller flera matcher skall anmälas till DFF:s disciplinutskott
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll
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3§

Grov utvisning för ojust spel eller för olämpligt uppträdande
Spelare som under match utvisas för ojust spel ska anmälas till SvFF:s
Disciplinnämnd avseende förbundsserierna respektive till SDF avseende
distriktsserierna.
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som under tiden från det att
domaren beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter
match, utvisas för grovt olämpligt uppträdande, ska anmälas till SvFF:s
Disciplinnämnd respektive till SDF avseende distriktsserierna. När spelare utvisas
före matchstart eller när en spelare i det tekniska området utvisas ska antalet
spelare på spelplanen inte reduceras.
Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
För DFF:s tävlingar gäller:
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den
match i A-laget som rubricerad förseelse medför, såvida inte DFF:s
Disciplinutskott eller SvFF:s disciplinnämnd bestämmer annat.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren
skall stå över och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar samt junior- och ungdomslaglag)
gäller:
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden från anmälan
tills spelaren stått över den match som förseelsen medför såvida inte DFF:s

Disciplinutskott eller annat bestraffningsorgan bestämmer annat.
4§

Lindrig utvisning
Spelare, på spelplanen eller i det tekniska området, som erhåller två varningar
under tiden från det att domaren beträtt spelplanen före match tills domaren
lämnat spelplanen efter match, ska erhålla utvisning. När spelare i det tekniska
området utvisas ska antalet spelare på spelplanen inte reduceras.
För DFF:s tävlingar gäller:
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den
match i A-laget som rubricerad förseelse medför.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren
skall stå över och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar samt junior- och ungdomslag) gäller:
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden fram tills
spelaren stått över den match som förseelsen medför.
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5§

Målchansutvisning
Spelare som erhåller målchansutvisning ska stå över samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.
För DFF:s tävlingar gäller:
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den
match i
A-laget som rubricerad förseelse medför.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren
skall stå över och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar samt junior- och ungdomslag) gäller:
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden fram tills
spelaren stått över den match som förseelsen medför.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll

6§

Spelares ackumulering av varningar
Spelare som på spelplanen eller i det tekniska området ådrar sig tre varningar i
olika matcher i samma tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande
match, i den match spelaren är behörig att spela om inte annat framgår av 7–14
§§.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre varningar.
Om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse
under match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den
varningen ingå i ackumuleringen av varningar.
De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska
inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
För DFF:s tävlingar gäller:
I samtliga serier för damer och herrar seniorer tillämpas ackumulerade
varningar.
För A-lagsspelare gäller:
Spelare får delta i seriespel i föreningens U-lag/J-lag när spelaren stått över den
match i A-laget som rubricerad förseelse medför.
OBS: Detta gäller dock inte dagen när den A-lagsmatch spelas som spelaren
skall stå över och inte heller de två därpå följande dagarna
För övriga spelare (U-lag, farmarklubbar och juniorlag) gäller.
Spelare har rätt att spela i andra lag i föreningen även under tiden fram tills
spelaren stått över den match som förseelsen medför.
 Se särskilda anvisningar för ungdomsfotboll

7§

Avstängningar och varningar i samband med nationell spelarövergång
Spelare som utvisats i sista seriematchen för förenings representationslag, och
som övergår till annan förening innan representationslaget spelar ny match i
samma tävling, är efter övergången avstängd i den första seriematchen i den
nya föreningens representationslag under samma säsong.
Spelare som till följd av bestämmelsen om ackumulerade varningar inte får spela
i nästkommande seriematch i förenings representationslag och som övergår till
annan förening innan representationslaget spelar ny match i samma tävling, är
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efter övergången avstängd i första seriematchen i den nya föreningens
representationslag under samma säsong.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar spelaren
erhållit i representationslaget till den nya föreningens representationslag.
Spelare som övergår från förening där representationslaget inte tillämpar
bestämmelsen om ackumulering av varningar för inte med sig de varningar
spelaren erhållit i representationslaget till den nya föreningens
representationslag.
SDF får föreskriva vad som gäller avstängningar och varningar i distriktsserierna
i samband med spelares övergång till distrikt där andra lag än representationslag
ges rätt att delta i representationsserierna.
Om förbundsbestraffning ådömts spelare som övergår till annan förening ska
sådan bestraffning även vara tillämplig vid spelarens deltagande i den nya
föreningen.
8§

Avstängning i samband med internationell spelarövergång
Om förbundsbestraffning ådömts spelare som övergår till förening ansluten till
annat nationsförbund ska sådan bestraffning överföras till spelarens nya förening
i enlighet med FIFA:s bestämmelser.

9§

Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför ny säsong
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte spela i lagets nästa match i
kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i kvaltävling ska
stå över i den nästkommande matchen i kvaltävlingen.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan
serie- och kvalmatcher, samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel
om nya lag tillkommer.
Varningar annulleras inför ny säsong.
Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning i
tävling som avslutas innevarande säsong, upphävs inför ny säsong.
SDF har rätt att fastställa att ackumulering av varningar inte ska tillämpas i
distriktsseriernas kvaltävlingar.

10 §

Varningar och utvisningar i samband med avbruten match m.m.
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för anmälan till
bestraffning vad avser utvisning för grov förseelse, konsekvenserna av de
händelser som inträffat under matchen. Spelare, som utvisats för grov förseelse i
match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela. Spelare, som
stått över i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings
nästkommande match, i den match spelaren är behörig att spela.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom varningar,
utvisningar och spelare som stått över match gälla som om matchen hade fullföljts.
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Vid match som återupptas efter att ha varit avbruten ska varningar som utdelats
före det att match avbröts ackumuleras enligt 6 § först när matchen är slutförd.
Avstängning enligt 2 och 6 §§ ska verkställas i nästkommande fullständigt
genomförda match i berörd tävling och inte i resterande del av återupptagen
match.
Med undantag för förbundsbestraffning, får inte spelare bestraffas enligt ovan
förrän det slutligen avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om
slutresultatet ska fastställas.
Spelare som till följd av avstängning, annat än förbundsbestraffning, stått över
match som avbrutits, ska tills vidare – och till dess det slutligen avgjorts om
matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas – anses
ha verkställt avstängningen.
11 §

Varningar och utvisningar i samband med obehörig spelare
Varningar och utvisningar som utdelats i match i vilken obehörig spelare deltagit
ska kvarstå. Detsamma gäller beslut om avvisning och anmälan till bestraffning
för ledares olämpliga uppträdande.

12 §

Varningar och utvisningar i samband med att lag utträtt eller uteslutits
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att lag dragit
sig ur eller uteslutits ur seriespelet ska, både avseende spelare i det uteslutna
laget och i motståndarlaget, annulleras. Grov utvisning kan dock föranleda
förbundsbestraffning.

13 §

Varningar och utvisningar i samband med w.o.-match
Om det blir w.o. i den match som spelare ska stå över, ska spelaren stå över i
samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att
spela.

14 §

Varningar och utvisningar i samband med föreningssamarbete
Vid spelares deltagande med stöd av 3 kap. 13 § SvFF:s
representationsbestämmelser (föreningssamarbete avseende professionella
spelare) ska inte varningar och utvisningar i ordinarie förening tas med till den
tillfälliga förening och samma sak gäller i omvänd ordning.
SDF får besluta hur varningar och utvisningar i samband med spelares
deltagande med stöd av 2 kap 7 § SvFF:s representationsbestämmelser
(föreningssamarbete i distriktsserier).

15 §

Allmänt om avstängd spelare
Spelare får under tiden denne är avstängd inte befinna sig inom det tekniska
området under match.

16 §

Allmänt om bestraffning av ledare
Ledare, tränare eller annan funktionär som under tiden från det att domaren
beträtt spelplanen före match tills domaren lämnat spelplanen efter match, gör
sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas.
Avvisad person får under resterande del av matchen inte instruera eller ha
annan kontakt med sitt lag.
Avvisad person får i samma tävlings nästkommande match inte uppträda vare
sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. Personen får, i samband
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med den nästkommande matchen, inte befinna sig i omklädningsrum eller i
närheten av det tekniska området, i pressrum eller annan lokal inom arenan från
90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte heller på annat
sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
Person som avvisats i den sista seriematchen får inte uppträda vare sig som
spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets första kvalmatch.
Det innebär bl.a. att personen i samband med kvalmatchen inte får befinna sig i
omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum eller annan
lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal
samt inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
17 §

Avvisning för lindrig förseelse
Om förseelse, enligt 16 § första stycket enligt domarens bedömning inte är av
sådan art att den måste anmälas för ytterligare bestraffning, är åtgärden
avvisning för lindrig förseelse. Notering ska göras på domarrapporten om att
avvisning för lindrig förseelse skett. Domaren är dock inte skyldig att närmare
specificera vad som föranlett avvisningen.

18 §

Avvisning för grov förseelse
Om förolämpning eller annat otillbörligt uppträdande enligt 16 § första stycket
ska anmälas för bestraffning, ska en anmälan skickas till SvFF:s Disciplinnämnd
respektive till SDF avseende distriktsserierna. Anmälan ska innehålla en
gärningsbeskrivning.
Avvisad person får utöver vad som föreskrivs i 16 § åläggas ytterligare
bestraffning av SvFF:s Disciplinnämnd i matcher i Allsvenskan – div. 3 herrar
samt Damallsvenskan – div. 1, damer respektive av administrerande SDF
avseende matcher i distriktsserierna.

19 §

Avvisning i samband med avbruten match m.m.
I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för anmälan till
bestraffning för ledares olämpliga uppträdande, konsekvenserna av de händelser
som inträffat under matchen. Ledare, som avvisats för olämpligt uppträdande i
match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i samma tävlings
nästkommande match. Ledare, som varit avstängd i match som ska spelas om i sin
helhet, ska stå över i samma tävlings nästkommande match.
I avbruten match där resultatet fastställs och matchen inte spelas om ska
konsekvenserna av de händelser som inträffat under match såsom avvisningar och
ledare som varit avstängd gälla som om matchen hade fullföljts.
I match som återupptas efter att ha varit avbruten ska avvisning som erhållits före
det att match avbröts föranleda avstängning enligt 16 § först när matchen är
slutförd.
Med undantag för förbundsbestraffning, får inte ledare bestraffas enligt ovan förrän
det slutligt avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet
ska fastställas.
Ledare som till följd av avstängning, annat än förbundsbestraffning, avstått match
som avbrutits, ska tills vidare – och till dess det slutligen avgjorts om matchen
återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas – anses ha
verkställt avstängningen.
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20 §

Spelande ledare
Om lagledare, tränare eller annan avser att antecknas som spelare, ska
vederbörande i sin roll som spelande ledare inte vara antecknad samtidigt under
rubriken ledare.
En spelande ledare som gjort sig skyldig till förseelse som föranlett utvisning
och/eller avstängning omfattas, förutom av bestämmelserna om bestraffning av
spelare, även av 16 § andra – fjärde styckena.
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