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.

7 kap. – Handläggning av ärenden
1§

Allmänt om tillämpliga regler
I detta kapitel regleras hur tävlings- och bestraffningsärenden ska handläggas.
I 14 kap. RF:s stadgar finns bestämmelser som reglerar handläggningen av
ärenden om förbundsbestraffning. Bestämmelserna om förbundsbestraffning är
tillämpliga även på förseelser som begåtts i samband med tävlingar och
träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.
I 15 kap. 2 § RF:s stadgar finns bestämmelser om överklagande av SvFF:s
beslut i tävlingsbestraffnings- eller tävlingsärende.
I 53–55 §§ SvFF:s stadgar finns bestämmelser om Disciplinnämndens och
Besvärsnämndens prövning i förbunds- och tävlingsbestraffningsärenden.

2§

Tävlingsstyrelse
SvFF:s TK är tävlingsstyrelse avseende förbundstävlingarna och kval till dessa
tävlingar, undantaget kval till div. 1, damer.
TK har rätt att delegera beslutanderätten i vissa av kommittén fastställda
tävlingsärenden. Beslut fattat enligt delegation får överklagas hos TK inom två
veckor från den dag beslutet meddelats.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska
SvFF:s TK, efter SvFF:s Disciplinnämnds yttrande, besluta om vilket av dessa
organ som ska besluta i ärendet.
För DFF:s tävlingar gäller:
Tävlingskommittén är Tävlingsstyrelse.

3§

Bestraffningsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i förbundsserierna dels i ärenden om
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om
förbundsbestraffning. Ärenden enligt 1 kap. 4 § fjärde stycket ska prövas av
SvFF:s Disciplinnämnd som första instans. Ytterligare bestämmelser om
Disciplinnämnden finns i 53 § SvFF:s stadgar.
I fråga om distriktstävlingar beslutar berört SDF dels i ärenden om
tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, dels i ärenden om
förbundsbestraffning.
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För DFF:s tävlingar gäller:
DFF:s disciplinutskott handlägger ärenden enligt RF:s stadgar och
Tävlingskommittén handlägger ärenden enligt SvFF:s och DFF:s tävlingsregler.
4§

Rätt att initiera tävlingsärende
Den som är berörd av saken får begära prövning av tävlingsärende enligt
förevarande bestämmelser.
Tävlingsstyrelse får, i syfte att skydda en tävlings sportsliga integritet, på eget
initiativ ta upp ett tävlingsärende till prövning.

5§

Rätt att initiera tävlingsbestraffningsärende
Endast den som är berörd, eller den som av SvFF eller SDF fått särskild rätt att
föra talan i tävlingsbestraffningsärende, får anmäla förseelse till
tävlingsbestraffning. I fråga om obehörig spelare eller matchresultats giltighet,
anses förening vars lag deltar i den aktuella seriegruppen eller, om
utslagsmetoden tillämpas, tävlingen vara berörd.
Om det finns särskilda skäl får, utöver vad som sägs i första stycket, behörigt
beslutande organ på eget initiativ ta upp ärende om tävlingsbestraffning till
prövning oavsett när och på vilket sätt de bestraffningsgrundande
omständigheterna kommit till organets kännedom.

6§

Prövning av domares beslut
Domares beslut i fakta som rör spelet, såsom om ett mål har gjorts eller
matchens resultat, är slutgiltiga och får inte föranleda omspel eller på annat sätt
ändras, utöver vad som följer av andra stycket nedan. Om det finns synnerliga
skäl får tävlingsstyrelsen, på ansökan av berörd förening, i fråga om andra
domarbeslut besluta att match ska spelas om i dess helhet.
Om domarbeslut är uppenbart felaktigt, såsom varning eller utvisning uppenbart
utdelad till fel spelare, får de disciplinära konsekvenserna av beslutet, på
ansökan av berörd spelare eller förening, ändras i efterhand av, såvitt avser
förbundstävlingar, Disciplinnämnden samt, såvitt avser distriktstävlingar, av
SDF-styrelse, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ. Prövningen av om ett
domarbeslut är uppenbart felaktigt utgör ett tävlingsbestraffningsärende.
Ansökan enligt ovan ska ha kommit in till berört beslutsorgan inom fem dagar
från matchdagen för att kunna prövas.

7§

Anmälans innehåll, m.m.
Anmälan i tävlingsärende och tävlingsbestraffningsärende ska vara skriftlig och
vara undertecknad av anmälaren eller innehålla annan tillförlitlig identifikation av
denne. Anmälan ska innehålla ett tydligt yrkande och skälen för detta yrkande
samt eventuell bevisning som åberopas.
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska åtföljas av avgift
om 2 000 kr. Avgiften återbetalas om anmälan bifalls och den felande föreningen
åläggs därvid en administrationsavgift om 2 000 kr.
Om anmälan är ofullständig får beslutande organ förelägga anmälaren att inom
viss tid komplettera anmälan.
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8§

Anmälan om spelplans storlek m.m.
Anmälan i fråga om spelplanens storlek, domares behörighet, materiel eller
anordningar vid tävlingsplatsen ska, såvida inte särskilda skäl föreligger, avvisas
om inte berörd förening före matchen till domaren skriftligen meddelat sin avsikt
att ge in anmälan.

9§

Skyndsam handläggning
Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden ska behandlas skyndsamt.

10 §

Ombud
Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran av behörigt beslutande organ
styrka sin behörighet genom fullmakt.

11 §

Yttrande, m.m.
Berörd part ska ges tillfälle att yttra sig över anmälan. Om det inte finns
särskilda skäl, ska sådant yttrande ges in senast inom fem dagar från det att
parten fick del av anmälan.
Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett tävlings-,
tävlingsbestraffnings- eller förbundsbestraffningsärende ska ges in till
vederbörande beslutsorgan.
Handling i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska ges in till vederbörande
beslutsorgan upprättad på, eller översatt till, svenska eller engelska, såvida inte
synnerliga humanitära skäl föreligger.

12 §

Muntlig förhandling
Beslutande organ får besluta att muntlig förhandling ska hållas. Samtliga parter
ska kallas till sådan förhandling. Part får närvara genom ombud.

13 §

Överklagande

13.1

Rätt att överklaga
Beslut i tävlings- och tävlingsbestraffningsärende får överklagas av berörd part
och av den som av SvFF eller SDF fått särskild rätt att föra talan i sådana
ärenden.

13.2

Överklagandets innehåll, m.m.
Överklagande ska vara skriftligt och vara undertecknad av klaganden eller
innehålla annan tillförlitlig identifikation av denne.
I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas, vilken ändring som
begärs och skälen för den begärda ändringen.

13.3

Överklagandetid
Överklagande ska ha kommit in till det högre prövningsorganet senast inom två
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Överklagande av beslut i ärende i fråga om obehörig spelare eller matchresultats
giltighet, och som avser en förenings två sista matcher i en tävling eller
kvalspelsmatch, ska dock ske senast inom tre dagar från det att beslutet
meddelades.
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Om klaganden styrker att överklagandetiden inte har kunnat iakttas ska
överklagandet tas upp till prövning trots att det inkommit till prövningsorganet
först efter överklagandetidens utgång.
13.4

Överklagandeavgift
Överklagande av beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska åtföljas av
en avgift om 1 000 kr. Om avgift inte betalas ska överklagandet avvisas. Om
prövningstillstånd beviljas eller om annars överklagandet helt eller delvis bifalles
ska avgiften återbetalas. SDF får besluta att denna avgift inte behöver erläggas
vid överklagande till SDF-styrelsen eller av SDF-styrelsen för ändamålet utsett
särskilt organ. Den som av SvFF eller SDF getts särskild rätt att föra talan i dessa
ärenden ska inte betala avgift.

13.5

Överklagande av SDF-organs beslut
SDF:s beslut i förbundsbestraffningsärenden får överklagas hos SvFF:s
Disciplinnämnd. För att Disciplinnämnden ska pröva SDF:s beslut om
tillrättavisning, böter eller avstängning högst en månad, krävs prövningstillstånd.
SDF-organs beslut i tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende får överklagas hos
SDF-styrelsen eller av SDF-styrelsen särskilt utsett organ.
SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i ärende om
tävlingsbestraffning får överklagas hos SvFF:s Disciplinnämnd. För att
Disciplinnämnden ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
SDF-styrelses, eller av SDF-styrelse utsett särskilt organ, beslut i tävlingsärende
får överklagas hos SvFF:s TK. För att SvFF:s TK ska ta upp ett ärende till prövning
krävs prövningstillstånd. Frågan om prövningstillstånd får avgöras av TK:s
ordförande eller vice ordförande samt en annan ledamot.

13.6

Överklagande av SvFF-organs beslut
SvFF:s Disciplinnämnds beslut i förbundsbestraffningsärenden får överklagas hos
Riksidrottsnämnden (RIN).
SvFF:s Disciplinnämnds beslut i ärende om tävlingsbestraffning får överklagas hos
SvFF:s Besvärsnämnd. För att Besvärsnämnden ska ta upp ett ärende till prövning
krävs prövningstillstånd.
SvFF:s TK:s beslut i tävlingsärenden får överklagas hos Förbundsstyrelsen. För att
Förbundsstyrelsen ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd.
Besvärsnämndens respektive Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos RIN.

13.7 Överklagande av SDF:s representantskaps beslut
Beslut av SDF:s Representantskap får överklagas hos SvFF:s TK. För att SvFF:s
TK ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd. Frågan om
prövningstillstånd får avgöras av TK:s ordförande eller vice ordförande samt en
annan ledamot.
SvFF:s TK:s beslut får överklagas till Förbundsstyrelsen. För att Förbundsstyrelsen
ska ta upp ett ärende krävs prövningstillstånd.
13.8

Prövningstillstånd
Prövningstillstånd får meddelas av prövningsorgan endast om det är av vikt för
den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det finns synnerliga
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skäl för en sådan prövning såsom att det förekommit grovt formfel vid
handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i
gällande regler och bestämmelser.
14 §

Omprövning
Om beslutsorgan fattat ett beslut i ett tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende
som är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter, får beslutsorganet
ändra beslutet om det kan ske utan att det blir till nackdel för parterna i ärendet.
Sådan omprövning får inte ske när det ursprungliga beslutet överklagats.

15 §

Beslutsförhet
Såvida inte annat är särskilt föreskrivet ska minst fyra ledamöter delta när beslut
fattas i tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden.
SDF har rätt att föreskriva att när beslut fattas i tävlings- och
bestraffningsärenden ska minst tre ledamöter delta.
För DFF:s tävlingar gäller:
När beslut fattas i tävlingsärende ska minst 3 ledamöter delta.

16 §

Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv
eller ledamotens organisation är part, eller av vars utgång ledamoten eller
ledamotens organisation kan vara beroende, eller i vars handläggning inom annat
idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket ledamoten på annat sätt får
anses vara jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att
ledamotens opartiskhet kan ifrågasättas.

17 §

Inhibition
Begäran om inhibition av beslut i tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden, det
vill säga att beslut tillsvidare i avvaktan på slutlig prövning inte ska gå i
verkställighet, kan ges in till den i beslutet angivna överklagandeinstansen.
Angiven beslutsförhet avser även beslut om inhibition.
Inhibitionsmöjlighet ska tillgripas endast när det är sannolikt att det överklagade
beslutet kommer att ändras. Avslag på begäran om inhibition kan överklagas till
den i beslutet angivna överklagandeinstansen.
Överklagandeinstans har rätt att på egen begäran besluta om inhibition.

18 §

Preskription
Straffavgift eller annan tävlingsbestraffning får inte åläggas någon, om inte
förseelsen anmälts senast inom två månader från det att förseelsen begicks eller
blev känd.
Tävlingsärenden får inte bli föremål för prövning senare än ett år från det att det
aktuella sakförhållandet ägde rum, såvida inte annat föreskrivits.
Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om
nedflyttning i seriesystemet som grundar sig på en förenings grova åsidosättande
av vad som ålegat föreningen genom att i avsevärd omfattning underlåta att
betala skatter och allmänna avgifter enligt 2 kap. 24 §. Ett sådant ärende får inte
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tas upp till prövning senare än sex månader efter det att domstols eller annan
myndighets dom eller beslut vunnit laga kraft.
Anmälan om obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska ha inkommit till
behörigt organ senast inom fem dagar från matchdagen för att kunna prövas.
Anmälan avseende en förenings två sista matcher i en tävling samt match i
kvaltävling ska för att vara giltig inlämnas närmast följande vardag efter
matchdagen.
19 §

Ändring av poäng och målresultat
Ändring av poäng och målresultat får inte göras senare än 14 dagar efter
tävlingens sista match. Undantag får göras om särskilda skäl föreligger eller om
handläggningen av ett sådant ärende påbörjats senast fem dagar efter tävlingens
sista match.

20 §

Tvister
Tvister angående spelaravtal eller annan avtalstvist mellan förening, spelare,
ledare och funktionär får inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas till
avgörande av SvFF:s Skiljenämnd.
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