SERIEPYRAMIDEN I DISTRIKTET (Rakt seriesystem)

1§

Rakt seriesystem
I texten nedan benämns förenings andra-, tredjelag osv. som B-lag
I text nedan benämns förenings högsta representationslag som A-lag
I text nedan förstås ”högre B-lag” som B-lag deltagande i högre division än annat B-lag från samma
förening.
I text nedan förstås ”lägre B-lag” som B-lag deltagande i lägre division än annat B-lag från samma
förening.
I text nedan riktar bestämmelserna sig till lag i samma kön.
Rakt seriesystem nyttjas fristående för, om av representantskapet godkänt, herr- respektive
damfotbollssamarbete.
B-lag kan delta i distriktets seriespel fotboll och futsal.

1.1

Anmälan av lag
Anmälan sker enligt, för avsedd serie, föreskrivet anmälningsförfarande.
B-lag kan ej anmälas av förening som ingått farmarklubbsavtal.
Ytterligare, från föreningen, B-lag kan anmälas även om föreningen har lag i distriktets lägsta serie i
seriepyramiden.
B-lag startar i distriktets lägsta serie.
Om lag övergår från att vara farmarklubb till att vara B-lag får man anmäla laget till den serienivå
som farmarklubben kvalificerat sig till innevarande år. Laget skall då anmälas senast den 14
november. Farmarklubb som överlåter sin plats till förmån för huvudklubbens B-lag skall skriftligen,
med underskrift från båda parter, meddela detta till SDF och äger ej rätten att delta i distriktets
seriepyramid under de kommande två spelsäsongerna.
I tävlingar över distriktsgränserna tillåts ej B-lag delta om inget tillstånd medges i inbjudan eller
sådan tävlings föreskrifter.
Lagnamnen i tävling skall vara föreningsnamn alt kombinationsnamn följt av siffran 2 för lag B, 3 för
nästkommande B-lag osv.
En förening får anmäla kombinerat B-lag.
Om kombinerat B-lag sker mellan förening X som har A-lag och förening Y vars kommande
kombinationslag är den föreningens enda lag i representationsserierna får sådant lag anmälas av
Förening Y men äger då inte rätten att avancera i seriepyramiden.
Två föreningar med vardera A-Lag kan anmäla B-Lag i kombination mellan föreningarna.
Kombinerade B-laget skall då anmälas av den föreningen i kombinationen som har A-lag i högre
division. Kombinerat B-lag får ej anmälas om föreningen redan har ett ”rent” B-lag.
Förening som redan har ett B-lag kan anmäla det laget som kombinerat lag tillsammans med annan
förening såvida den andra föreningen deltar i högre division än B-laget.
Förening med kombinationslag är tillåtna att starta B-lag, B-laget skall då startas av den föreningen i
kombinationen som ”äger” platsen och B-laget kan endast vara kombinationslag inom samma
kombination alternativt B-lag till den förening som äger platsen.
Lagnamnet för kombinationslag skall vara neutralt, ett lagnamn kan inte bestå av enbart den ena
föreningen i kombinationen.
Vid upplösande av kombination återgår platsen till den förening som anmält laget.

1.2

Uteslutning av lag.
B-lag utesluts automatiskt om föreningens eller, om B-laget är kombinationslag, i kombinationen Blagets ägande förenings A-lag utesluts ur seriespel eller utesluts ur kvaltävling.

1.3

Krav på B-lag i seriesystemet
B-lag får inte delta i förbundsserie för representationslag och måste delta i en
lägre serienivå än i föreningens eller, om B-laget är kombinationslag, i kombinationen deltagande
föreningars A-lag. Av detta följer att B-lag får spela som högst i distriktets högsta serie.
B-Lag deltagande i damer div 2, se eventuella kompletterande bestämmelser i tävlingens föreskrifter.

1.4

Spelbehörighet i B-lag
Spelare som finns med i pågående avtal enligt RB 3 kap, 14 § Fotbollsutvecklande
föreningssamarbete avseende professionell spelare, är obehörig att representera B-lag
I seriespelet där A-lag deltar och ersättarsystem gäller:
De spelare som i A-lagets senaste match upptagits på spelarförteckningen som ersättare får delta i Blagets nästkommande match. Utöver detta får B-laget använda en startspelare från A-lagets senaste
match om denne endast deltar i B-lagets match som målvakt. Detta skall anges på
spelarförteckningen.
I seriespelet där A-lag deltar och avbytarsystem gäller:
Antalet överskjutande elva som antecknats på spelarförteckningen i A-lags senaste match får av de
som står på den spelarförteckningen delta i B-lagets nästkommande match.
I seriespelet i Futsal:
Förening kan ha två lag i lägsta divisionen.
Om serieindelningen placerar lag från samma förening i samma seriegrupp får fyra spelare samt mv
från senaste match från högre lags matchtrupp flyttas till lägre laget. Upp till det högre laget gäller
flytt av fritt antal.
Om serieindelningen placerar lag från samma förening i samma serienivå i olika seriegrupper eller i
olika serienivåer får fritt antal flytta mellan lagen.

Spelare som deltagit i match kan därefter endast, innevarande säsong, representera föreningens
nästkommande lag nedåt i seriepyramiden. Av detta följer att spelare som deltagit i A-lag endast kan
representera föreningens andralag, ej tredje om sådant finnes.
A-lag kan till varje match låna samtliga spelare i B-lag.
I de fall B-lag i fotboll är kombinationslag kan max 7 spelare totalt från A-lagens senaste match delta i
B-laget
I de fall A-lag, i förening där spelaren innehar registrering, avslutar sin serie tidigare än B-lag gäller Alagets sista match som beräkningsunderlag.
Har A-lag seriestart senare än B-lag får det i B-lags match som startar innan A-lagets seriestart endast
ha deltagit max tre(3) spelare av de som registrerats som startspelare i A-lagets första match.
Om B-laget är kombinationslag gäller sammanlagt max tre från, ingående i kombinationen, samtliga
A-lags matchtrupper.
I B-lagsmatch där fler än ovan beviljat antal deltagit skall det anses att B-laget spelat med obehörig
spelare och den icke felande föreningen erhåller tre poäng. Som målresultat i matchen räknas det
uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga enligt föreskrivet ovan fråntas
båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas 0-3 i målskillnad.

Om A-lag, i förening där spelaren innehar registrering, spelar match samma dag som B-lag, räknas
den matchen som A-lagets senaste, oavsett matchernas avsparkstider.
Om förening har fler B-lag anmälda gäller samma förhållande mellan högre och lägre B-lag som
mellan A-lag och B-lag i nämnda stycken.
Förening som bryter mot bestämmelsen ovan använder sig av obehörig spelare och skall bestraffas i
enlighet med det samt att laget skall vid andra förseelsen uteslutas ur serien om inga synnerliga skäl
finns.
1.5 Uppflyttning och nedflyttning
B-lag kan inte under innevarande säsong kvalificera sig till, eller delta i kval till, förbundsserier. B-lag
som kvalificerat sig till ovan nämnda ersätts av närmast placerat behörigt lag i aktuell seriegrupp.
B-lag kan inte under innevarande säsong kvalificera sig till, eller delta i kval till, den serienivå där Alag, eller om B-laget är kombinationslag, i kombinationen deltagande föreningars A-lag deltar, eller
vid kallelse till kvalspel kan komma att delta, nästkommande säsong.
B-lag kan inte kvalificera sig till högre serienivå än A-lag.
Om A-laget eller om B-laget är kombinationslag, endera av i kombinationen deltagande föreningars
A-lag nedflyttas till samma serienivå som B-laget ska B-laget nedflyttas en (1) serienivå.
Detta kan föranleda att föreningen har rätt till färre lag kommande säsong
Om förening har fler B-lag anmälda gäller samma förhållande mellan högre och lägre B-lag som
mellan A-lag och B-lag i nämnda stycken.
1.6

Övriga begränsningar
Ledare i förening som har B-lag får inte därutöver agera som ledare i förening som deltar i samma
seriegrupp som A eller B-lag. Detta med beaktning av kombinerat B-lag.
Lånespelare enligt ”Lån av amatör med dubbelbosättning” får ej delta om
moderföreningen deltar i samma seriegrupp som lånande förenings A eller B-lag.
Spelare som finns med som berörd (utlånad) spelare enligt 3 kap 14§ i SvFF:s
representationsbestämmelser får inte delta i B-lag

1.7

Beslutsorgan
Beslut om tillämpningen av förevarande paragraf fattas av tillämpligt organ inom
serieadministrerande SDF. I övrigt prövas saken i enlighet med 7 kap SvFF:s Tävlingsbestämmelser.
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