Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll 2019
Nedanstående tävlingsbestämmelser, fastställda av SvFF:s Representantskap, har beslutats den 20 november 2018 och träder i kraft
den 1 januari 2019 – utom såvitt avser föreningsarrangerade tävlingar och matcher, för vilka tävlingsbestämmelserna träder i kraft
den 1 januari 2020.
1 § Allmänt
Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras
enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och med de förutsättningar som följer av förevarande tävlingsbestämmelser.
De fem spelformerna för barn- och ungdomsfotboll är 3 mot 3 (6–7
år), 5 mot 5 (8–9 år), 7 mot 7 (10–12 år), 9 mot 9 (13–14 år) samt 11
mot 11 (15–19 år).
Samtliga barn- och ungdomsspelare som är samlade till match i respektive åldersklass har rätt att delta i spelet. Deltagande i spelet bör
ske enligt vad som framgår i SvFF:s rekommendationer för barn- och
ungdomsfotboll.
2 § SDF:s rätt till undantag m.m.
SDF beslutar vilket match- eller tävlingsformat, såsom serier, sammandragningar eller motsvarande format, som tillämpas i det egna
distriktets barn- och ungdomsfotboll.
SDF som tillämpar divisionsspel, beslutar vilken spelform som ska
tillämpas för respektive division, med vägledning av rekommenderad ålder för divisionen.
Match som, exempelvis till följd av för få antal deltagande spelare,
inte kan genomföras enligt föreskriven spelform, ska fullföljas på sätt
som föreskrivs av berört SDF.
SDF får, om det föreligger särskilda skäl, besluta om undantag från
spel i den spelform som gäller för den aktuella åldersklassen.
3 § Speltid och spelytor
Följande speltid och spelytor gäller för barn- och ungdomsfotboll
fr.o.m. 6 t.o.m. 19 år:
Se även SvFF:s rekommendationer gällande spelytans storlek inom
barn- och ungdomsfotbollen.
Spelform
Planyta
Speltid
3 mot 3 (6–7 år)
15x10-12m
4x3 min (sammandrag)
5 mot 5 (8–9 år)
30x15-20m
3x15 min (enskild match)
		
3x10 min (sammandrag)
7 mot 7 (10–12 år)
50-55x30-35m 3x20 min (enskild match)
		
3x15 min (sammandrag)
9 mot 9 (13–14 år)
65-72x50-55m 3x25 min
11 mot 11 (15 år)
105x65 m
2x40 min
11 mot 11 (16–19 år) 105x65 m
2x45 min
Ovan begränsar inte SDF:s rätt att enligt 4 kap. 24 § TB fastställa krav
vad avser spelplanens storlek i spelformen 11 mot 11.
Om en spelyta utgör del av en större fotbollsplan, får respektive spelyta anpassas i proportion till storleken på den större fotbollsplanen.
SDF har rätt att besluta om undantag från speltiderna om särskilda
skäl föreligger.
Vid spel med 7 mot 7 i 9 mot 9-serier gäller följande
bestämmelser (lag 13-14 år):
Vid spel med 7-m-7 i 9 mot 9-serier gäller att om fler än 2 avbytare
(10 st) finns tillgängliga till match ska 9-m-9 spelas.
OBS! För motståndarlag som kan spela som 9-m-9 gäller fritt antal
avbytare i matcher som spelas mot 7 mot 7-lag.
Vid spel med 7 mot 7 eller 9 mot 9 i 11 mot 11-serier gäller
följande bestämmelser (lag 15 år och äldre):
Vid spel med 7-m-7 i 11-m-11 gäller att om fler än 2 avbytare (10 st)
finns tillgängliga till match ska 9-m-9 spelas och vid fler än 4 avbytare
(12 st) ska 11-m-11 spelas. Vid spel med 9-m-9 i 11-m-11 serier gäller att om fler än 2 avbytare (12 st) finns tillgängliga till match ska
11-m spelas.
OBS! För motståndarlag som kan spela som 11-m-11 gäller fritt antal
avbytare i matcher som spelas mot 7 mot 7- eller 9 mot 9-lag.

4 § Bestraffningar
Bestraffning i samband med matchens genomförande sker enligt
spelreglerna. I spelformerna 3 mot 3 och 5 mot 5 tillämpas inte varningar eller utvisningar. Därutöver tillämpas inte målchansutvisning
i spelformen 7 mot 7.
För grov-, lindrig-, könsordsutvisning och målchansutvisning ska utvisad spelare stå över nästkommande match i samma tävling.
Samma tävling räknas som samma åldersgrupp.
SDF har rätt att, vad avser spelformerna 7 mot 7, 9 mot 9 samt 11
mot 11, föreskriva om avstängning i nästkommande match till följd
av ackumulering av varningar eller utvisning. SDF har även rätt att,
vad avser spelformerna 7 mot 7 och 9 mot 9, besluta om tillämpning
av korttidsutvisningar.
Vid varning (=gult kort) tillämpas i Småland tidsbegränsad utvisning
(personligt straff) i Småland enligt följande:
i åldersgrupperna 10 -12 år 5 min (ersättare får sättas in).
i åldersgrupperna 13 -15 år 10 min (ersättare får sättas in).
Utvisad spelare får återinträda i spelet, när tiden för den tidsbegränsade utvisningen gått ut, när bollen är ur spel och efterklartecken
från domaren. Vid en andra varning i samma match utvisas spelaren
för lindrig förseelse. Tidsbegränsade utvisningen skall av domaren
noteras på matchrapporten med ett ”V”.
Spelare i F/P16 som ådrar sig tre varningar i olika matcher i samma
tävling ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den
match spelaren är behörig att spela.
5 § Avbytare
I barn- och ungdomsfotboll används avbytare. Samtliga avbytare
ska, såvida inte annat framgår av SvFF:s tävlingsföreskrifter, bytas
in under match och utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av
avbytare sker genom flygande byten. Antal avbytare vid matchtillfället bör motsvara vad som framgår i SvFF:s rekommendationer för
barn- och ungdomsfotboll.
6 § Administrativa bestämmelser
Anmälan till, och avgifter för, deltagande i SDF:s barn-och ungdomsverksamhet ska göras vid datum och på sätt samt med belopp som
fastställs av berört SDF.
SDF beslutar om vad som gäller beträffande spelarförteckningar och
domarrapporter i SDF:s barn- och ungdomsverksamhet.
Smålands FF tillämpar elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis för serie-, distriktsmästerskap-, kval- eller slutspelsmatcher i alla tävlingskategorier inom distriktet från 10 år.
Domarrapporten, ska efter underskrift av berörda föreningars ledare
och domaren, förvaras av hemmalaget året ut i åldersgrupperna 1216 år, för 10-11 årslag fram t. o. m. 31 oktober samma år.
OBS! Elektronisk domarrapport ifylld via FOGIS skall användas i all
ungdomsfotboll!
SDF har rätt att besluta om kompletterande tävlingsbestämmelser
vad gäller konsekvenser av förenings agerande, såsom om förening
utgår ur serie eller om förening lämnar w.o.
Avgifter i Småland:
WO-avgift 1:a WO: 1 x serieanmälningsavgiften
WO-avgift 2:a WO: 2x serieanmälningsavgiften
Avgift för utdrag av lag efter 15 april = 1 x serieanmälningsavgiften
Protestavgift gällande obehörig spelare: 2000:-.
Förening som trots påminnelser, ej rapporterar resultat kan åläggas
en straffavgift om 500:7 § Övergång till ny spelform
Under den period som infaller efter det att av SDF arrangerade seriespelet avslutats, dock tidigast den 1 oktober, får match genomföras
enligt den spelform som gäller för den aktuella åldersklassen fr.o.m.
nästkommande säsong.
I Småland kan match i nästa spelform genomföras från tredje helgen
i oktober.

Tillägg eller avvikelser från bestämmelserna gällande Smålands FF är i röd text.

8 § Övrigt
a. Ändring av seriematch
Seriematch får inte flyttas för deltagande i cuper, med undantag för
DM.
Samtliga matcher bör vara spelade före sista planerade omgången på
hösten. Match som inte är spelade senast detta datum, kan av
tävlingsstyrelsen, betraktas som ospelad.
Ändring av seriematch ska göras i samråd mellan berörda parter och
ska ändras i FOGIS av hemmalaget.
b. Benskydd och skruvdubbar
Benskydd av godkänt fabrikat ska användas och är obligatoriskt för
alla spelare.
Skruvdobb av metall och med färre än 4 dobbar bak och 6 dobbar
fram är förbjudna i 14-års serier och yngre.
c. Matchbollar
F/P 10 - 13 år ska matchboll storlek 4 användas
F/P 14 och äldre ska matchboll storlek 5 användas
För 9 år & yngre ska bollstorlek 3 användas.
d. Matchrapportering
Hemmalagets lagledare eller motsvarande ska omedelbart, dock senast 1timme efter spelad match, rapportera matchens resultat via
SMS på tel. 0730-126 126 eller genom inloggning i FOGIS.
e. Representationsbestämmelser
Spelåret omfattar tiden den 1 januari – 31 december.
För ungdomsspelare (15 år och äldre) gäller individuell registrering
samt för ungdomslag (15 år och äldre) lagförsäkring.
För övriga åldersgrupper gäller att spelare endast får representera en
förening under samma speltermin.
Spelåret fotboll indelas i tre spelterminer, omfattande perioderna:
1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober och 1 november – 28 februari.
Spelåret futsal indelas i tre spelterminer, omfattande perioderna:
16 dec – 31 mars, 1 april – 31 aug och 1 sep – 15 dec.
f. Representationsrätt i egen förening
Samtliga, på matchrapporten upptagna spelare ska betraktas som
att ha deltagit i matchen. Yngre spelare får delta i ”äldre” åldersgrupp
och ändå delta i den egna. För spelare i förening med två lag i samma
åldersgrupp (från 13 år) gäller följande:
Alla spelare som ej deltagit i lag 1 senaste match äger rätt att delta
i lag 2.
Av de spelare som deltog i lag 1, äger dessutom 7 spelare rätt att
delta i lag 2 nästa match – i 9 mot 9 gäller 6 spelare.
Samma sak gäller från lag 2 till lag 3 osv. En spelare får ej gå direkt
från lag 1 till lag 3. Vid fler lag i samma åldersgrupp räknas 11-m-11laget som lag 1.
I 10-12 år är det fri representationsrätt.

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER I 7 mot 7-FOTBOLLEN
• Offsideregeln tillämpas inte
• Varje lag får bestå av 7 spelare samt fritt antal avbytare.
• Minsta antalet spelare för att få starta en match är 5.
• Spelplanens mått skall vara 50-55 x 30-35 m, målen 2 x 5 m.
• Avstånden vid fri- och straffspark skall vara 7 meter.
• Om ett inkast utförs på ett tekniskt felaktigt sätt, ska samma spelare
få möjlighet göra om inkastet, efter att domaren gett en kort instruktion om hur det ska utföras.
• Inspark kan göras från valfri plats inom straffområdet.
Målvakten får sätta bollen i spel genom att sparka ut bollen från
marken eller med händerna genom att kasta eller rulla bollen i spel.
Det är inte tillåtet att sparka ut bollen genom en utspark.
• Retreatlinje - 7 meter från mittlinjen.
• 6 sekundersregeln för målvakt gäller ej.
• Om en spelare avsiktigt spelar bollen till egen målvakt, får denne EJ
ta bollen med händerna.
• Regeln för målchansutvisning gäller inte.
• Vid underläge med fyra mål eller mer får laget som ligger under
spela med 7 utespelare tills ställningen är lika.
UNDANTAG FÖR 7 mot 7-FOTBOLLEN I SERIESPEL FÖR LAG 13-ÅR
OCH ÄLDRE:
Planstorlek: 55-65 x 35-45 meter
Inkast: Vid felaktigt inkast går inkastet över till motståndare.
Inspark: Inspark görs genom att spelet sätts igång genom att bollen
sparkas med fötterna från valfri plats inom straffområdet.
Utspark: Det är tillåtet att sparka ut bollen genom utspark.
Målchansutvisning: Målchansutvisning tillämpas.
Underläge fyra mål: Vid underläge med fyra mål, får extra utespelare
EJ sätta in.
UNGDOMSPRISER - SERIESPEL
Vid deltagande i seriespel
Till spelarna 10-12 år 16 st diplom
Vid serieseger:
Föreningarna 13-15 år 1 st diplom
Till spelarna 13-15 år 20 st medaljer med band
Anm. Mot självkostnadspris kan fler beställas via mail

g. Generella dispenser - Överåriga spelare
I samtliga ungdomsserier tillämpas regeln med 2 generella
dispenser. Detta innebär att samtliga lag kan använda sig av 2 st
max 1 år för gamla spelare per match (utan personlig registrering).
h. Domare
All barn- & ungdomsfotboll t.o.m. 15 år ska dömas av domare utbildade ochlegitimerade för ungdomsfotboll 2019 (alt. distriktsdomare). Förening är skyldig att ställa upp med linjemän vid såväl hemmasom bortamatch. Tvådomaresystem är tillåtet.
Matcher i F/P16 döms av distriktsdomare.
Linjeman: Linjemannens uppgift är att bedöma om bollen är i eller ur
spel. Vid överenskommelse med domaren kan linjemannen också få
bedöma vilket lag som ska kasta inkastet.
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