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Nyheter i SvFF:s tävlingsregler 2018
Inledning
Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Representantskap fastställde den
1 december 2017 de tävlingsregler som gäller för säsongen 2017. Detta
innebär bland annat följande nyheter och förtydliganden inom svensk
fotbolls regelverk. För mer information om regelinnehållet se
respektive regelverk, www.fogis.se/regelverk.

TELEFAX
08-735 09 01

Tävlingsbestämmelser (TB)

E-POST
svff@svenskfotboll.se

WEBBPLATSER
svenskfotboll.se
fogis.se

BANKGIRO
620-7799

PLUSGIRO
4633-4

ORGANISATIONSNUMMER
815200-1916

1 kap. 1 §
Barn- och ungdomsfotboll fr.o.m. 6 år t.o.m. 19 år ska genomföras
enligt fastställda spelformer i SvFF:s spelregler och
tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll. Spelformerna för
barn- och ungdomsfotboll blir tvingande från och med den 1 januari
2019.
2 kap. 2 § p. 2.2
En underårig spelare som till följd av beslut om åldersbestämning
(meddelat av Migrationsverket under innevarande säsong) blir
obehörig, har rätt att delta i lagets resterande matcher under
innevarande säsong.
2 kap. 18 §
Fr.o.m. den 1 april 2018 införs en bestämmelse om att för det fall en
förening byter hemort, och därefter kommer att tillhöra ett annat SDF,
får föreningens representationslag inte delta i förbundsserie i
nästkommande säsongs tävling. Representationslaget ska i stället
inplaceras i det nya distriktets lägsta serie. Viss möjlighet till dispens
kommer att finnas.
3 kap. 6 §
Möjligheten att söka dispens för korande av slutsegrare i tävlingar för
spelare t.o.m. 12 år tas bort. Slutsegrare får, fram till den 31 december

2019, koras från och med 12 års ålder i cuper och turneringar med
internationellt deltagande.
4 kap. 5 §
I förbundsserierna div. 1, dam, och div. 2–3, herr, samt vid kval till
dessa serier, får högst fem ersättare bytas in under match. Under
pågående spel (halvtidsvilan således undantagen) får laget vid högst
tre tillfällen genomföra spelarbyten. Spelare som byts ut får inte
återinträda i spelet.
4 kap. 19 §
Förtydligande av vilka spelare som är behöriga att delta i match som
återupptas efter att den avbrutits.
5 kap. 2 och 15 §§ med vissa följdändringar i samma kap.
Reglerna om avstängd spelare förändra spå så sätt att det förtydligas
att spelaren, under tiden denne är avstängd, inte får befinna sig inom
det tekniska området under match. Tidigare bestämmelse om att
avstängd spelare inte får uppträda i någon ledarroll tas bort.
5 kap. 12 §
Varningar och utvisningar i matcher som annullerats på grund av att
lag dragit sig ur eller uteslutits ur seriespelet ska, både avseende
spelare i det uteslutna laget och i motståndarlaget, annulleras.
6 kap. 18 § p. 18.1
SDF ges rätt att utesluta ett lag som vid upprepade tillfällen låtit en
eller flera obehöriga spelare delta i distriktsseriematch.

Representationsbestämmelser (RB)
1 kap. 14 §
Det införs en rätt för SDF att besluta om dispenser för överåriga
spelare i sina distriktstävlingar.
2 kap. 7 §
Det införs en begränsningsregel som innebär att föreningssamarbete i
distriktsserier inte utan dispens får omfatta spelare som är medlem i
annat nationsförbund.

3 kap. 3 §
Det införs en utvidgad möjlighet för professionella spelare, vars
spelaravtal har upphört, att fram till att den andra
registreringsperioden inleds registrera sig utanför
registreringsperioderna.

3 kap. 8 §
Det införs ett förbud för SvFF att registrera spelaravtal för spelare som
inte har fyllt 15 år.
3 kap. 9 §
Det införs ett förtydligande av att spelaravtal för professionell spelare
i vilket spelaren inte garanteras en ersättning om minst 10 000 kr per
kalenderår inte får registreras.
3 kap. 14 §
Den nuvarande regeln om att spelare som omfattas av krav på
arbetstillstånd inte får omfattas av fotbollsutvecklande
föreningssamarbete avseende professionell spelare tas bort.
6 kap. 2 §
Internationell övergång för underåriga spelare får beviljas om spelaren
bedriver studier inom ramen för ett utbytesprogram.

Särskilda tävlingsbestämmelser (STB-regler för Allsvenskan,
Superettan)
5 kap. 28–37 §§ (STB herr)
Det införs förtydligande bestämmelser beträffande vad som gäller vid
match som avbryts till följd av ordningsstörning.
Arenakraven (STB herr)
p. 29 Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan
beskaffenhet att personer med funktionsnedsättning, t.ex.
rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig obehindrat inom
arenaområdet.
p. 38 Det ska på arenan finnas ett trådlöst nätverk (WiFi) installerat.
Nätverket ska ha en kapacitet som gör det möjligt att från samtliga

åskådarplatser samtidigt strömma ljud och bild. Ett minimikrav är en
kapacitet om 2 Mbit/sek per uppkopplad enhet.
p. 59 Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som
kan kastas in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på
arenan.

Särskilda tävlingsbestämmelser (STB-regler för Damallsvenskan)
2 kap. 23 § (STB dam)
Det införs en bestämmelse om att endast arrangerande förening har
rätt att besluta om bevattning av spelplanen. Önskar arrangerande
förening vattna spelplanen i samband med match ska det framföras
vid förmötet.
3 kap. 3 § (STB dam)
Förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig. Den som utses
som säkerhetsansvarig ska ha fyllt 18 år. Den säkerhetsansvarige ska
närvara vid föreningens samtliga hemmamatcher.
3 kap. 14 § (STB dam)
Det införs en rätt för domaren att, efter läkares inrådan, stoppa
matchen för läkarens undersökning av huvudskada.
5 kap. 28–32 §§
Det införs förtydligande bestämmelser beträffande vad som gäller vid
match som avbryts till följd av ordningsstörning.
5 kap. 20 §
Förtydligande av regler om numrering av matchdräkter.
Arenakraven (STB dam)
p. 25 Markbeläggningen inom arenaområdet ska vara av sådan
beskaffenhet att personer med funktionsnedsättning, t.ex.
rullstolsburna åskådare, kan förflytta sig obehindrat inom
arenaområdet.
p. 48 Arenaområdet ska vara fritt från sten och andra lösa föremål som
kan kastas in på spelplanen eller på annat sätt äventyra säkerheten på
arenan.

Tävlingsbestämmelser för futsal (FTB)
Det bör noteras att FTB har fått en delvis ny struktur genom
införandet av ett nytt 5 kap. avseende utvisningar, avstängningar och
avvisningar. I övrigt införs i huvudsak samma förändringar i FTB som
redogjorts för under rubriken Tävlingsbestämmelser (TB) och
Representationsbestämmelser ovan, dock med annan numrering.
FTB träder, med undantag för 2 kap. 16 § avseende byte av hemort
som träder i kraft den 1 oktober 2018, i kraft den 15 juli 2018.
Reglemente för Elitlicensen
Art. 1.1
Förtydligande av att Licensnämndens godkännande inte krävs för
föreningar som inför kommande säsong uppflyttats till Superettan
eller Damallsvenskan.
Art 3.2.2
Förtydligande av att för föreningar i Allsvenskan och Superettan
gäller följande A-kriterium:
 Huvudansvarig tränare ska inneha en giltig UEFA PRO License,
eller ha påbörjat utbildningen för UEFA PRO Licence, eller annan
motsvarande licens utfärdad av annan konfederation under FIFA.
Senast den 15 november året före aktuellt licensår ska aktuell
tränaruppgift finnas Licensnämnden tillhanda.
Uppgifter om huvudtränare, assisterande tränare och målvaktstränare
för Damallsvensk förening ska vara Licensnämnden tillhanda senast
den 31 mars aktuell säsong.
Art. 3.2.3
Införande av bestämmelse om att följande B-kriterium gäller. Om en
funktion enligt seriekraven i art 3.2.2. blir vakant måste föreningen
senast 60 dagar från händelsen tillse att funktionen övertas av en
person som uppfyller erforderliga kvalifikationer för respektive
uppdrag. Om en funktion blir vakant till följd av sjukdom eller olycka
får SvFF:s TK medge en förlängning av de 60 dagarna om det kan
styrkas att personen i fråga inte är tillräckligt återställd för att kunna
återgå i tjänst.

Information om tillsättning av en uppkommen vakans måste ges in till
SvFF snarast efter det att händelsen har inträffat.
Övrigt
Förtydliganden och delvisa justeringar av senaste tidpunkt då
uppgifter enligt artiklarna 3.1, 3.1.2, 3.3 och 3.4 ska vara
Licensnämnden tillhanda.
---------------------------------------------------------------------------------------------För att ta del av regelverken i deras helhet se på SvFF:s hemsida
www.fogis.se/regelverk.
Eventuella frågor besvaras av tävlingschefen Lars Helmersson, 08- 735 09
18 eller lars.helmersson@svenskfotboll.se.

Med vänlig hälsning,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

