Föreskrifter för Distriktspojkturneringen och Distriktsflickturneringen Cup Kommunal år 2018-2019
Fastställda av Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutvecklingskommitté den 3 september 2018 (reviderade 17 oktober 2018)

1 kap. – Allmänna bestämmelser
1 § Tävlingsstyrelse
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) administrerar Distriktspojkturneringen och
distriktsflickturneringen Cup Kommunal. SvFF:s tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

2 § Lokala arrangörer
SvFF utser distriktsförbund (SDF) till lokala arrangörer, dels för varje grupp i kvalificeringstävlingen
och dels för sluttävlingen samt för finalen.
Matcher gällande kval till slutspel, placeringsmatcher samt semifinaler arrangeras av de
inblandade distrikten själva.
3 § Tävlingsjury
Varje arrangerande SDF ska utse en tävlingsjury i samband med varje grupp- och slutspel.
Tävlingsjuryn ska bestå av minst tre personer.
Vad som annars, enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB), ankommer på SvFF:s TK som
tävlingsstyrelse, ska vid tillämpning av förevarande tävlingsföreskrifter istället avse den för
tävlingen utsedda tävlingsjuryn. Protest mot matchresultats giltighet ska ha inkommit skriftligen
till tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från matchens slut och åtföljas av protestavgift om 2000
kr.
Tävlingsjuryns beslut kan överklagas till SvFF:s TK alternativt SvFF:s Disciplinnämnd i enlighet med
7 kap. TB. Överklagandet ska ha inkommit senast inom två veckor från den dag beslutet fattats.
Vid placeringsmatch och semi- och finalspel utses inte tävlingsjury och ärendehantering sker
därmed med stöd av 7 kap. TB.
4 § Övrigt
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.
SvFF:s TK har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. – Administration
Tävlingens genomförande

1 § Tävlingsmetod, spelordning och speldagar
1.1 Gruppspel: speldagar den 9-11 november, alternativt den 16-18 november 2018.
SDF som är överens om saken har rätt att tidigarelägga gruppspelet. Är distrikten inte överens om
förläggningen av gruppspelet ska frågan skyndsamt hänskjutas till SvFF:s TK som beslutar om
saken.
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Lagen indelas i åtta grupper om vardera tre lag. Indelningen sker geografiskt och samma indelning
gäller för flickor och pojkar.
Spelordning:
Hemmalag–Gästande lag 1,
Gästande lag 1- Gästande lag 2,
Gästande lag 2-Hemmalag.
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp enligt seriemetoden. Efter varje match
genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna för fotboll. Är lagens placering avgjord,
behöver inte straffsparkstävling genomföras. Resultatet i straffsparkstävlingen gäller endast då
lagen måste skiljas åt enligt nedan.
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom
målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras
det lag främst, som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat
avgörande. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.
De åtta gruppsegrarna från gruppspelet kvalificerar sig till slutspel. De åtta grupptvåorna från
gruppspelet kvalificerar sig till kval till slutspel.
I de fall vakans uppstår till gruppspelet avgörs gruppen genom enkelmöte mellan de två
återstående lagen. Tävlingsstyrelsen äger dock rätt att i de fall vakans uppstår, efter skriftlig
framställan från berörda SDF, besluta om annan tävlingsmetod för gruppspelet.
I de fall gruppspel avgörs genom enkelmöte ska det lag som utsetts till grupparrangör vara
hemmalag. I de fall inget av de deltagande lagen är grupparrangör utses hemmalag genom fri
lottning.
1.2 Kval till slutspel: speldagar den 24 november – 18 december 2018
De åtta grupptvåorna från gruppspelet spelar parvis om en plats i slutspelet.
Geografisk spelordning tillämpas. Hemmalag lottas fram av SvFF.
1.3 Placeringsmatcher: speldagar den 5 januari – 24 mars 2019
De åtta grupptreorna från gruppspelet kan om båda SDF så önskar parvis spela en avslutande
match i turneringen (placeringsmatch). Geografisk spelordning tillämpas. Hemmalag lottas fram
av SvFF.
1.4 Slutspel: Medelpad: 11-13 januari 2019
Jönköping (2 grupper): 18-20 januari 2019
Stockholm: 25-27 januari 2019

De åtta gruppsegrarna samt de fyra grupptvåorna som kvalat in till slutspelet indelas i
fyra grupper om vardera tre lag. Varje grupp består av två gruppsegrare och en kvalsegrare.
Slutspelsgrupperna genomförs enligt punkt 4.1.
Segrande lag i respektive slutspelsgrupp spelar semifinal.
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1.5 Semifinal: Cup Kommunal: spelas senast 30 maj 2019
Distriktspojkturneringen: spelas senast 6 juni 2019
De fyra gruppsegrarna från slutspelet möts parvis om en finalplats. Fri lottning
tillämpas.
1.6 Final:
2§

Cup Kommunal: onsdag 26 juni 2019 i Halmstad
Distriktspojkturneringen: onsdag 3 juli 2019 i Halmstad

Spelarförteckning och domarrapport
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 ersättares för- och efternamn samt
personnummer eller i förekommande fall födelsenummer ska av vardera lagansvarig upprättas på
särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Formuläret utgör tillika domarrapport.
Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst fjorton varav sju
ersättare, som får finnas i det tekniska området. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför
inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till domaren. SDF är
ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till domaren,
såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Spelarförteckningen ska vara undertecknad av för laget ansvarig person. Domaren ansvarar för att
spelarförteckningen/domarrapporten inom 24 timmar från matchens slut rapporteras till SvFF. Det är
SDF:s skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i inrapporterade
domarrapporter. SDF har rätt att inom 72 timmer från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av
domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF.

3 § Matchdräkter
SDF är skyldiga att i god tid före match förvissa sig om motståndares dräktfärg. Finner domare att två
SDF har förväxlingsbara matchdräkter ska domaren ålägga det SDF som framlottats som sist angivet lag
enligt spelordning i 2 kap. 1.1 § att helt eller delvis byta dräkt. Reservdräktens färger ska vara helt
avvikande från de ordinarie.

4 § Pokaler och medaljer
Pojkar
Segrande SDF erhåller en inteckning i Distriktspojkturneringens vandringspris och 22 st. SvFF:s stora
silvermedaljer. Förlorande finallag erhåller 22 st. SvFF:s små silvermedaljer.
Flickor
Segrande SDF erhåller en inteckning i Svenska Kommunalarbetareförbundets vandringspris och 22
st. SvFF:s stora silvermedaljer. Förlorande finallag erhåller 22 st. SvFF:s små silvermedaljer.

3 kap. – Genomförande av match m.m.

1 § Speltid m.m.
Speltiden i samtliga matcher är 2 x 40 minuter.
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Är match i kval till slutspel, semifinal- samt finalmatch och placeringsmatch vid matchens slut
oavgjord, ska speltiden, efter en paus om fem minuter, utsträckas med en förlängning om 2 x 10
minuter. I förlängningens halvtidspaus ska ett sidbyte mellan lagen ske med omedelbar verkan.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling enligt spelreglerna för fotboll.
2 § Ersättare
Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match. Utbytt spelare
får inte återinträda i spelet. Utvisad spelare får inte ersättas.

3 § Bollstorlek
I tävlingen ska användas matchboll, godkänd av SvFF, med storlek 5.

4 § Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse
Vad gäller bestraffning av spelare och ledare mm. tillämpas vad som föreskrivs i 5 kap. SvFF:s
tävlingsbestämmelser. Ackumulering av varningar tillämpas dock inte i Distriktspojkturneringen
och Cup Kommunal.
5 § Domare och assisterande domare
Arrangerande SDF utser domare i gruppspel, kval till slutspel, placeringsmatcher och slutspel. I
semifinalerna utser regioncoach domare. I finalen utser SvFF:s Domarkommitté domare.

4 kap. - Representationsbestämmelser
1 § Representationsbestämmelser
Endast spelare som är födda 2002 eller senare får delta.
Deltagande SDF har rätt att anmäla högst 18 spelare per turneringstillfälle. Vid skador får nya
spelare kallas.
Spelare representerar det SDF som hans/hennes förening tillhör. Undantag kan medges av SvFF,
efter skriftlig ansökan av spelaren.

5 kap. Ekonomiska föreskrifter

1 § Ekonomiska föreskrifter
SvFF ersätter styrkta resekostnader överstigande 5000 kr för deltagande lag vid varje resa, förutsatt att laget
reser med billigaste färdsätt, från lagets samlingsort inom distriktet och åter. Om ett distrikts pojk- och
flicklag spelar på samma ort är samåkning ett villkor för att reseersättning ska utbetalas. Om samåkning sker
gäller 5000 kr för båda lagens resor. SvFF står för kostnaden för 22 personer vid varje tävlingstillfälle. För lag
som vill samlas tidigare ansvarar lagen själva för sina egna kostnader och sin egen planering. Det vilar inget
arrangörsansvar från SvFF på det arrangerande SDF för det extra arbetet. Det utgår heller ingen ersättning
från SvFF. Det är i detta fall en egen uppgörelse mellan berörda SDF och hänsyn bör tas till det arrangerande
SDF:s tid och möjligheter att vara behjälplig.

