TILLSTÅNDSANSÖKAN FÖR TÄVLING/CUP I FOTBOLL
Vi ansöker hos Västergötlands Fotbollförbund om distriktsförbundets tillstånd
för att få arrangera nedanstående tävling

Nationell Tävling/Cup (med lag från egna distriktet)
Nationell Tävling/Cup (med lag från andra distrikt)
Internationell Tävling/Cup

100:350:350:-

Blanketten insändes till:
Västergötlands FF
Box 383 541 28 Skövde
senast 3 mån före tävling
Tillståndsavgiften skall
betalas in till Pg 79410-7
samtidigt som ansökan
skickas in!

Tävlingens namn: ……………………………Spelplats/hall: …...……………………..
Fotboll

Förening: ……………………………………..………………………..
Kontaktperson: …………………………………..……………………
E-post:………………………………………………………………….
Mobil: ………………………………………
Hemsida:……..……………………………………………………

Speldatum:…………/…………20………..-............../..............20.............
Tävlingsstyrelse: ……………………………………………………………………………
(minst 3 st namngivna personer)

Tävlingens omfattning: Serie

Cup

Tävlingen är avsedd för antal lag - uppge ungefärligt antal på raden efter respektive ålderskategorin
som Ni kommer att bjuda in till.
Herr_____ Dam_____ Veteran____ Jun _____ F19____ P16_____ P15_____ F16_____ F15_____
Ange Spelform för ovanstående: 11 mot 11 eller ev 9 mot 9, 7 mot 7 _______________________________
I 14- och 13-årsklasser gäller Spelformen 9 mot 9
P14_____ P13_____ F14_____ F13_____

Barnfotboll:

Serie/Tabellöst

I 12-, 11- och 10-årsklasserna gäller Spelformen 7 mot 7

Tänk på! Att i klasser
12 år och yngre får ej
tabeller framställas och
slutsegrare koras fr.o.m.
2017-01-01.
Utan dispens från SvFF.

P12_____ P11_____ P10_____ F12_____ F11_____ F10_____
I 9 och 8-årsklasserna gäller Spelformen 5 mot 5
P9_____ P8____ F9_____ F8____
I 7 och 6-årsklasserna gäller Spelformen 3 mot 3
P7____ P6____ F7____ F6____

Priser uppsatta för tävlingen:........………………........................................................…
Startavgifter: per lag………….kronor

Deltagaravgift: per spelare .............kronor

Egna Tävlingsföreskrifter ska bifogas

Observera att turneringens föreskrifter ej får strida mot SvFFs och VFFs tävlings- och
representations bestämmelser samt ”Spelregler för fotboll” alt ”Spelregler för Barn och
Ungdomsfotboll”. Notera även att seriematcher inte får flyttas pga tävlingen/cupen.

Ansvarig för ansökan

_______________________________
Datum

______________________________

VFF´s beslut: Bifall

Avslag

Skövde den ……... / .………. 20………...

Namn

För Västergötlands Fotbollförbund:

______________________________

………………………………………………..

Mobiltelefon

Fortsättning på nästa sida!

Skriv ut

Spara ansökan

Skicka till VFF

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.
Utdrag ur /Delar av 2 kap. – Tävlingens genomförande
2§
2.1

Distriktsserier m.m.
Allmänt
SDF beslutar vad som gäller anordnande och administration av distriktsserierna. Inom ramen för detta fastställer
SDF seriesammansättning och spelordning för distriktsserierna, med iakttagande av vad som föreskrivs om barnoch ungdomsfotboll i 1 kap. 1 § ovan.

2.2

Barn- och ungdomsfotboll
Slutsegrare får inte koras i av SDF anordnade tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan
tävling öppet redovisa matchresultat. Förening som deltar i tävlingen får inte på föreningens webbsida, eller på
annat sätt, publicera matchresultat eller tabeller.
SDF har rätt att besluta om dispenser för överåriga spelare i sina distriktstävlingar för barn- och ungdomar. Beviljad
dispens överförs automatiskt till andra nationella tävlingar (dock inte SM-tävlingar) och internationella tävlingar
under förutsättning att respektive arrangör tillåter dispenser för överåriga.

Utdrag ur /Delar av 3 kap. – Förenings egen match eller tävling
1§

Allmänna krav för anordnande eller deltagande i tävling och match
Tävling eller match inom barn- och ungdomsfotbollen, fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år, ska fr.o.m. den 1 januari 2020
genomföras enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och tävlingsbestämmelser för barn- och
ungdomsfotboll.

3§

Förutsättningar för godkännande av arrangemang
Match för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet eller närområdet.
Tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år t.o.m. 19 år får arrangeras endast under perioderna 1 oktober – 1 maj, 1
juni – 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (fr.o.m. torsdag t.o.m. söndag) såvida inte SDF föreskriver annat.
För match för spelare t.o.m. 11 år får SDF föreskriva en motsvarande begränsning av tidsperioder.
Innan förening, som inte tillhör arrangerande förenings SDF, inbjuds till tävling eller match för spelare fr.o.m. 12 år
t.o.m. 19 år under perioderna 15–30 april, Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag t.o.m. söndag), 1–15
juni, 15–25 augusti samt 1–15 oktober krävs godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska
medfölja tillståndsansökan till SDF. För match för spelare t.o.m. 11 år krävs dylikt godkännande om berört SDF
föreskriver begränsning av tidsperioder enligt ovan.
Om det finns särskilda skäl får SDF neka förening att delta i nationell tävling eller träningsmatch.

4§

Bestraffning i icke godkända arrangemang
Bestämmelserna om förbundsbestraffning är tillämpliga även i fråga om förseelser som begåtts under eller i
samband med tävlingar och träningsmatcher som inte godkänts av SvFF eller SDF.

5§

Tävlingsjury
Förening som arrangerar en tävling får i tävlingsföreskrifterna förordna att en tävlingsjury ska pröva tävlings- och
tävlingsbestraffningsärenden inom ramen för tävlingen. Tävlingsjuryn får dock endast ges mandat att ålägga
tävlingsbestraffning för verkställande inom tävlingen.
I tävlingsföreskrifterna ska anges vem som utser tävlingsjuryn, dess sammansättning samt förutsättningarna för
anmälan av ärende till och möjlighet att överklaga tävlingsjuryns beslut.

6§

Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet
redovisa matchresultat eller marknadsföra tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är
avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen. Förening som deltar i sådan tävling får inte på föreningens
webbplats, eller på annat sätt, redovisa matchresultat eller tabeller.
I cuper och turneringar med internationellt deltagande gäller förbudet enligt första stycket endast i tävlingar för
spelare t.o.m. 11 år.

Utdrag ur /Delar av – Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll
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.

