Föreskrifter för futsal flickor och pojkar 15 samt 17 år (SM-ungdom), år 2018/2019
Fastställda av Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutvecklingskommitté den 3 september 2018

1 kap. – Allmänna bestämmelser
1§

Tävlings- och spelregler
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
tävlingsbestämmelser för Futsal (FTB) och FIFA:s Laws of the game; Futsal (Spelregler för futsal).
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsregler.
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2§

Spelarregistrering
Spelare får bara representera den förening där spelaren är registrerad som futsalspelare. Spelare är
även behörig att representera föreningen i enlighet med representationsbestämmelserna i 4 kap. FTB.

3§

Tävlingsstyrelse m.m.
Futsalserierna (grupp- och finalspelet) flickor och pojkar 15 samt 17 år (SM-ungdom) anordnas och
administreras av SvFF. SvFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse för SM-ungdom.

4§

16-januari-regeln
Följande gäller för flickor och pojkar 17 år från och med den 15 juli 2018 till och med den 14 juli 2019.
Förbundsstyrelsen fastställer vad som ska gälla fr.o.m. den 15 juli 2019.
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 16 januari eller senare får
spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna
under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare
registrerade efter den 20 januari, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell
övergång träder i kraft efter den 20 januari, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren
under övergångstiden efter den 20 januari deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell
övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
På skriftlig framställan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK
får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren
kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl.

2 kap. – Administration
Tävlingens genomförande

1§

Tävlingsmetod och platsfördelning
I det regionala gruppspelet delas lagen i respektive klass in i åtta regionala grupper om vardera fyra lag.
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden (för avgörande av
placering i tävling se nedan). Respektive gruppsegrare går vidare till finalspelet.

Platserna i det regionala gruppspelet fördelas mellan SDF utifrån turordning för SDF baserad på
distriktens antal futsalregistrerade spelare vad avser flickor och pojkar i åldern 15-17 år, per den
31 augusti 2018.
I finalspelet delas lagen i respektive klass in i två grupper om vardera fyra lag. Gruppindelningen sker
genom fri lottning. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp, enligt seriemetoden (för
avgörande av placering i tävling se nedan). Segrande lag och på andra plats placerat lag i respektive
grupp kvalificerar sig till semifinal.
Semifinalerna avgörs genom ett enkelmöte. Segrande lag i respektive slutspelsgrupp möter det
andraplacerade laget i den andra slutspelsgruppen. Segrande lag i respektive slutspelsgrupp är
hemmalag i semifinalen.
Segrande lag i respektive semifinal kvalificerar sig till final. Förlorande lag i respektive semifinal spelar
match om tredjepris.
Final och match om tredjepris avgörs genom enkelmöte. Hemmalag utses genom fri lottning.
Om två eller flera lag (flickor och pojkar) efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs de berörda
lagens placering i grupp- och finalspelet enligt följande:
a)
b)
c)
d)

Högst antal poäng i inbördes matcher,
Bästa målskillnad, dvs. skillnaden mellan antalet gjorda och insläppta mål, i inbördes matcher,
Flest antal gjorda mål i inbördes matcher,
Om, efter tillämpning av kriterierna a)-c) för flera lag, två lag fortfarande har samma placering ska
kriterierna a)-c) åter tillämpas mellan de två lagen för att avgöra lagens slutliga placering. Om detta
inte leder till avgörande ska kriterierna e)-f) tillämpas,
e) Resultat av alla gruppspelsmatcher;
1. Bäst målskillnad,
2. Flest antal gjorda mål,
f) Straffsparkstävling mm.
1. Om två lag fortfarande har samma placering ska straffsparkstävling genomföras mellan berörda
lag.
2. Om fler än två lag fortfarande har samma placering utses lagens placering i grupp- eller
finalspel genom lottning.
Är semifinal eller finalmatch oavgjord vid full tid ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 3
minuter. Har matchen ändå inte avgjorts sker avgörande genom straffsparkstävling enligt Spelregler för
futsal.
2§

Speltid
Speltiden är 2 x 12 minuter effektiv tid.

OBS!: I distriktets kvalspel är speltiden 2x20 minuter,
med rullande klocka.

Halvtidspausen får inte överstiga 10 minuter.
En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet.

3§

Anmälan och behörighet att delta
Lag ska alltid anmälas till, och delta i tävling, i föreningens officiellt registrerade namn. Behöriga
föreningar ska anmäla sig till deltagande i SM-ungdom på av SvFF anvisat sätt senast den 21 januari
2019.

4§

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften till SM-ungdom är 1 500 kr per deltagande flick- och pojklag. Anmälningsavgiften
betalas av respektive distrikt till SvFF.

5§

Vakanser
Om vakant plats uppstår före det regionala gruppspelet tillsätts den vakanta platsen utifrån den
turordningslista för distrikten som används vid tilldelandet av platser.
Om vakant plats uppstår efter det regionala gruppspelet tillsätts den vakanta platsen i slutspelet av det
lag som slutade på andra plats i den regionala seriegrupp från vilken vakansen uppstått.

6§

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Förening som utgår ur tävlingen eller som uteblir från match i grupp- eller finalspel, ska åläggas att till
SvFF betala en särskild avgift om 5 000 kr. Föreningen vars lag lämnar w.o. utesluts ur tävlingen.
Uteslutet lags matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagets erövrade poäng och
målskillnad ska annulleras. Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen
inte råder, får dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. SvFF disciplinnämnd prövar frågor om
uteslutning på grund av w.o.

7§

Pokaler och medaljer m.m.
Svenska mästare i futsal för flickor och pojkar 15 samt 17 år är segrande lag i respektive slutspel (se
tävlingsmetod m.m. under 1 § ovan).
Respektive segrande förening erhåller SvFF:s lagplakett i guld. Segrande lag erhåller även 18 stycken
SvFF:s guldmedalj. Segrande föreningar erhåller därtill inteckning i SvFF:s vandringspokal.
Förlorande finallag i respektive final erhåller SvFF:s lagplakett i silver. Förlorande finallag erhåller även
18 stycken SvFF:s silvermedalj.
Segrande lag i match om tredjepris erhåller 18 stycken bronsmedaljer.
Utöver dessa har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter avslutad tävling – ansöka om att få köpa
ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel
för föreningen i aktuell tävling. Har spelare deltagit i två föreningar som tilldelats medaljer, ska spelaren
endast erhålla medalj för spel i den förening där spelaren är registrerad då tävlingen avslutas.

Ekonomiska föreskrifter
8§

Ekonomiska föreskrifter
Förening erhåller reseersättning enligt nedan ersättningsmodell som fastställts av SvFF:s
Förbundsstyrelse.
Från förenings resa enkel väg dras 10 mil bort. Därefter betalas 150 kr per mil ut när slutsumman för
enkel resa understiger 50 mil och 300 kr per mil när slutsumman överstiger 50 mil.
Reseersättning utbetalas utan ansökan. När förening blivit utslaget ur/vunnit tävlingen insätts berättigat
belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.
Reseavstånd uträknas enligt Eniro.se, kortast väg.
För kost- och logikostnader i samband med det regionala gruppspelet utgår ingen ersättning.
I finalspelet för pojkar och flickor svarar SvFF för kostnader för kost och logi för högst 16 spelare och 4
ledare, under förutsättning att lagen nyttjar SvFF:s erbjudande med boende i skola.

3 kap. – Genomförande av match m.m.
1§

Domare
Tvådomarsystem tillämpas i SM-ungdom.
Domare i det regionala gruppspelet utses av SDF. SvFF:s domarkommitté (DK) utser domare i slutspelet i
SM-ungdom i samråd med arrangerande SDF.

2§

Ackumulerade regelbrott
Genom avsteg från Spelregler för futsal gäller beträffande ackumulerade regelbrott i SM-ungdom att
med början från det fjärde (mot normalt det sjätte) ackumulerade regelbrottet som registrerats för
respektive lag i varje halvlek erhåller motståndarlaget en direkt frispark från yttre straffpunkten.

4 kap. – Utvisningar, avstängningar och avvisningar
1§

Förenings och spelares ansvar m.m.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
Förening, vars ledare vid upprepade tillfällen dömts för olämpligt uppträdande, kan åläggas en
straffavgift om högst 25 000 kr.
Med spelare avses även i tillämpliga delar avbytare.

2§

Allmänt om utvisning, avstängning och avvisning
Beträffande utvisningar, avstängningar och avvisningar gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i
5 kap. 2-5, 10, 13 och 15-20 §§ SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB).

3§

Avstängningar och varningar i regionala gruppspelet, slutspelet samt inför ny säsong
Ackumulering av varningar tillämpas inte i SM-ungdom.
Spelare som utvisas i sista matchen i det regionala gruppspelet får inte spela i lagets första match i
slutspelet.
Avstängning till följd av utvisning i tävling som avslutas innevarande säsong, upphävs inför ny säsong.

5 kap. – Tävlingsjury
1§

Behörighet
Tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden i slutspelet i SM-ungdom ska prövas av en tävlingsjury.
Tävlingsjuryn får därvid ålägga avstängning med mer än en match inom SM-ungdom, men får inte ålägga
tävlingsbestraffning för verkställande utom SM-ungdom.

2§

Sammansättning
Tävlingsjuryn ska bestå av tre ledamöter, som utses av SvFF. Ledamot får inte delta i prövning av ärende
som gäller fråga där ledamoten tidigare berörts som funktionär vid tävlingen eller på annat sätt får
anses vara jävig.

3§

Anmälan
Anmälan ska ha kommit in till Tävlingsjuryn senast inom 30 minuter från berörd match slut. Endast
berörda lag i aktuell match får lämna in anmälan.

Anmälan ska åtföljas av en avgift om 2 000 kr, som betalas tillbaka om anmälan helt eller delvis bifalls.
Om avgift inte betalas ska anmälan avvisas.
4§

Överklagande
Tävlingsjuryns beslut i tävlingsärenden får senast nästa vardag överklagas till TK.
Tävlingsjuryns beslut i tävlingsbestraffningsärenden får senast nästa vardag överklagas till SvFF:s
Disciplinnämnd.
Överklagande av tävlingsjuryns beslut ska åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om avgift inte betalas ska
överklagandet avvisas.

5§

Tävlingsbestämmelsernas tillämplighet
Utöver vad som angetts ovan i fråga om tävlings- och tävlingsbestraffningsärenden gäller FTB i
tillämpliga delar.

