Svenskfast Cup 2019 – Föreskrifter
Blekinge Fotbollförbund 16 oktober 2018
”Spelregler för fotboll” samt Svenska Fotbollförbundets representations- och tävlingsbestämmelser
2018 gäller i tillämpliga delar och i övrigt föreskrivs:

Allmänna föreskrifter
Svensk Fastighetsförmedling är samarbetspartner för en cuptävling för damer respektive herrar.
Blekinge Fotbollförbunds (BFF:s) Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse för Svenskfast Cup och
utser medarrangerande förening vid förkval-, kvalificerings- och slutspelsgrupper. BFF:s
Disciplinutskott (DPU) är beslutande organ i bestraffningsärenden. Dam- och herrtävlingen är ett
distriktsmästerskap med kvalificering till Svenska Cupen.

Anmälan och representation
Samtliga föreningar kan anmäla högst ett lag per tävling. Kombinerat seniorlag, som godkänts av
BFF, äger rätt att delta. Kombinerat lag ihop med U-lag äger rätt att delta under förutsättning att Ulagets representationslag också deltar. Förening som ej deltar i samma års seriespel äger ej rätt att
delta i Svenskfast Cup. Som spelare är det endast tillåtet att representera ett och samma lag i
tävlingen under samma spelår.

Prispengar
Prispengar tilldelas gruppsegrare i kvalificeringsspel (ej förkval), 3 000 kronor, gruppsegrare i slutspel,
4 000 kronor och finalsegrare, 15 000 kronor.

Domare
BFF tillsätter och bekostar huvuddomare och assisterande domare till samtliga förkval-, kvalificeringsoch slutspelsgrupper. BFF tillsätter huvuddomare och assisterande domare, som bekostas av
arrangerande förening, vid finalspel (semifinaler och final).

Spelform
Herrar
Tävlingen spelas som 11-mannafotboll med förkvals-, kvalificerings- och slutspelsgrupper på
konstgräs i distriktet samt finalspel med semifinaler och final. I förkvalsgruppspel spelar lag ur div.5
och div.6. Lag tillhörande div.2 och högre är direktkvalificerade för slutspelsgruppspel.
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Damer
Tävlingen spelas som 11-mannafotboll med kvalificerings- och slutspelsgrupper på konstgräs i
distriktet samt final. Lag tillhörande div.1 och högre är direktkvalificerade för slutspelsgruppspel.

Handikappsystem
Handikappsystem tillämpas vilket innebär att lag i lägre serie slår det antal straffsparkar som skiljer
mellan lagen i divisionstillhörighet. Straffspark/ar ska slås innan match.

Hemmalag i finalspel
Hemmalag i semifinal och final utses genom att lag med lägst serietillhörighet är hemmalag. Vid
samma serietillhörighet avgörs hemmalag genom lottning.

Avbytare
16 spelare får sättas upp på spelareförteckningen. Avbytarsystem med byte då bollen är ur spel
gäller. Utbytt spelare får bytas in igen. Det åligger förening att i spelarförteckning notera vilka som är
avbytare. Det åligger domare att i domarrapport notera vilka avbytare som deltagit i matchen och i
vilken minut spelarens första byte gjorts.

Speltid
Speltiden är 1 x 45 minuter per match i gruppspel och i finalspel 2 x 45 minuter. Om en grupp
reduceras till två lag spelas två matcher 1 x 45 minuter.
Om finalspelsmatch är oavgjord vid ordinarie speltids slut ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 2 x 15 minuter. Är matchen efter förlängningstidens utgång fortfarande oavgjord sker
avgörande med straffsparkstävling.

Tabellräkning
Slutställningen i tabell vid förkval-, kvalificerings- eller slutspelsgrupp avgörs genom:
1. Antal poäng.
2. Målskillnad (skillnaden mellan gjorda och insläppta mål).
3. Flest antal gjorda mål (om målskillnad är lika).
4. Inbördes möte. Efter oavgjord match i förkval-, kvalificerings- eller slutspelsgrupp tillgrips
straffsparkstävling med tre straffar per lag. Straffsparkstävlingen får ej sluta oavgjord.
Segrare i straffsparkstävling används för att skilja två lag åt vid inbördes möte (om det inte
gått att göra enligt punkt 1-3 ovan).
5. För att skilja tre eller flera lag: Straffsparkstävling där ”alla-möter-alla” med 5 straffsparkar
vardera och ny tabell upprättas mellan berörda lag (sådan match kan sluta oavgjord).
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