Tävlingskommittén (TK)

Jönköping 2021-01-08

Nyheter i Tävlings- och Representationsbestämmelserna 2021
TK föreslår följande ändringar i TB/RB 2021
SvFF har beslutat om följande ändringar som är bra att veta om:
Tävlingsbestämmelser (TB)
2 kap. 8 §
Bestämmelserna avseende sammansättning av förbundsserierna har justerats utifrån det format
som gäller för damserierna 2021 till följd av beslutad utökning av Damallsvenskan till säsongen 2022,
samt för div. 2 och div. 3 till följd av beslutet att flytta upp sex lag mer än vanligt till div. 2 säsongen
2021.
SmFF: Bästa andraplacerade lag i Div 2 Dams 8 regionala serier flyttas även upp i Div 1 Dam.
2 kap. 24 §
Paragrafen har justerats på så sätt att det införts en möjlighet till nedflyttning av representationslag i
föreningar som, genom styrelseledamöter eller andra personer med betydande inflytande i
föreningen, deltagit i matchfixing eller grovt åsidosatt sina skyldigheter att motverka matchfixing.
Vidare har en möjlighet att skjuta upp beslut om nedflyttning till kommande säsong för det fall
beslut kommer tätt inpå seriestart införts.
2 kap. 35 §
En ny paragraf har införts som reglerar under vilka förhållanden en tävling kan ställas in eller avbytas
i förtid, samt vilka konsekvenser som följer på ett sådant beslut.
4 kap. 2 §
Bestämmelserna om spelares behörighet har ändrats på så sätt att det blir fritt för pojkar att delta i
flicklag i tävlingar upp till 12 års ålder, medan Tävlingskommittén (TK) kan ge dispens för pojkars
deltagande i flicklag i tävlingar inom barn- och ungdomsfotbollen 13-19 år om det finns särskilda
skäl. I övrig tävlingsverksamhet kan TK bevilja motsvarande dispens om det finns synnerliga skäl.
5 kap. 16 §
Paragrafen har justerats på så sätt att ledares gula kort ska ackumuleras på motsvarande sätt som
gäller för spelare, vilket bl.a. innebär att tre ackumulerade gula kort leder till att ledaren ska stå över
nästa match i tävlingen.
SmFF: Införs i alla serier och i alla nivåer från 10 år och uppåt.
6 kap 6 §
Paragrafen, som reglerar sanktioner mot föreningar vars spelare gjort sig skyldig till våld mot
funktionärer, har utvidgats på så sätt att bestämmelserna i den bl.a. numera även kan tillämpas när
förenings spelare utövat våld mot ledare, supportrar eller andra utomstående. Därtill blir uteslutning
ur seriespel möjlig redan vid förenings första förseelse och bestraffningsorganet ges möjlighet att
besluta att förening som utesluts inte ska få delta i seriespel heller nästkommande säsong.

Representationsbestämmelser (RB)
1 kap. 3 §
Krav på registrering gäller numera fr.o.m. det kalenderår spelaren fyller 12 år. I paragrafen har även
införts ett förtydligande att spelare under 15 år endast kan registreras som amatör.
SmFF: Har fortsatt registreringskrav från 10 år.
1 kap. 15
Ny paragraf enligt vilken s.k. bryggövergångar (se även nyinförd definition) uttryckligen har
förbjudits.
Bryggövergång: Två på varandra följande övergångar (nationella eller internationella) rörande
samma spelare, där övergångarna har samband med varandra och registrering till följd av den första
övergången sker i syfte att kringgå gällande regelverk och lagar, och/eller att missleda andra fysiska
eller juridiska personer.
3 kap. 7 § (tidigare 8 §)
I paragrafen har förtydligats att professionellt spelaravtal får ingås först när spelaren fyllt 15 år.
Samtidigt införs en ny bestämmelse enligt vilken förhandling om sådant avtal får ske fr.o.m. att
spelaren är 14,5 år gammal.
5 kap. 9 §
Paragrafen har ändrats på så sätt att det numera är obligatoriskt att redovisa nationella
övergångssummor till SvFF.

SmFF har följande viktiga egna ändringar:
TB 2 Kap 9§
SmFF har förtydligat att det kan finnas risk för tvångsnedflyttning från Div 3 Dam om
Småland/Blekinge får fler än 5 lag som åker ned från Div 2 Dam.
Om det blir övertalighet av lag i div. 3 damer på grund av för många nedflyttade
Småland/Blekingelag från div. 2 damer regleras detta genom tvångsnedflyttning av sämsta laget(en)
på plats 8 i div. 3 damer.
TB 2 Kap 11§
SmFF ändrar kvalet till Div 5 Herr på det sättet att det blir trelagsgrupper istället för fyrlagsgrupper i
detta kval.
Till Div. 5 herrar
12 kvallag från div. 6 herrar spelar kval mot 6 lag från div. 5 herrar på så sätt att sex kvalgrupper om
tre lag bildas. En match hemma och en match borta. Lagen från div. 6 herrar möts i första
omgången. Förlorare i den matchen möter div. 5 laget i andra omgången. Vinnaren i första
omgången möter div. 5 laget i tredje omgången.

