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Inledning
Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Representantskap fastställde den
20 november 2018 de tävlingsregler som gäller för säsongen 2019.
Detta innebär bland annat följande nyheter och förtydliganden inom
svensk fotbolls regelverk. För mer information om regelinnehållet se
respektive regelverk, www.fogis.se/regelverk.
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2 kap. 2 § p. 2.2 och 3 kap. 6 §
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.
Förening som deltar i tävlingen får inte på föreningens webbsida, eller
på annat sätt, publicera matchresultat eller tabeller.
2 kap. 20 §
Vid spelares deltagande i futsallandslag ska match inte flyttas.
2 kap 34 §
Huvudansvarig tränare i div. 1, herrar, och Elitettan ska fr.o.m. den 1
januari 2021 inneha en giltig UEFA A-licens, eller ha påbörjat
utbildning för UEFA A-licens, eller inneha annan motsvarande licens
utfärdad av annan konfederation under FIFA.
3 kap. 1 §
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.
4 kap. 2 §
SvFF:s TK får bevilja undantag från andra stycket om synnerliga skäl
föreligger. I tävlingar inom barn- och ungdomsfotbollen t.o.m. 12 år
får SDF bevilja undantag från andra stycket om särskilda skäl
föreligger. Vid prövningen ska samtliga omständigheter i det enskilda
fallet beaktas, t.ex. ålder, tävlingsnivå och skaderisk för berörda
spelare.

4 kap. 5 §
Om en match i kvalet till Allsvenskan, Superettan, div. 1, herrar, eller
Elitettan går till förlängning, har vardera lag rätt att i förlängningen
byta in en fjärde ersättare, oavsett hur många ersättare laget bytt in
under ordinarie tid.
Om en match i kvalet till div. 2, herrar, går till förlängning, har
vardera lag rätt att genomföra ett spelarbyte vid ett fjärde bytestillfälle
under pågående spel (dock får högst fem ersättare bytas in).
Spelarbyten som genomförs i pausen inför förlängningen och i pausen
efter halva förlängningen påverkar inte antalet bytestillfällen som
lagen har rätt till under pågående spel.
4 kap. 38 §
I de fall matchspeaker används i de lägre förbundsserierna eller i
distriktsserierna ska informationen från speakern hållas neutral.
Representationsbestämmelser (RB)
6 kap. 5 §
För att i enlighet med Migrationsverkets krav kunna anställa den som
inte är medborgare i EU- eller EES-stat eller Schweiz som spelare
och/eller huvudtränare gäller:
att anställningstiden för spelare eller huvudtränare i förening vars
representationslag spelar i div. 1 herrar eller Elitettan, får överstiga en
säsong i taget endast om anställningsavtalet ömsesidigt villkoras att
upphöra om föreningen flyttas ned till en lägre serienivå, och
att sökande tränare ska anställas som huvudtränare för en förenings
representationslag i Allsvenskan, Superettan, div. 1 herrar,
Damallsvenskan eller Elitettan samt att tränaren uppfyller de
utbildningskrav som enligt SvFF:s vid var tid gällande bestämmelser
anger för tränare på respektive nivå.
Spelare som anställts av förening och beviljats arbetstillstånd med stöd
av RF:s avtal med Migrationsverket får inte registreras för eller lånas
ut till annan förening än den som anges i arbetstillståndet. Om
spelares eller huvudtränares avtal upphör är föreningen skyldig att
omedelbart informera Migrationsverket om detta.

Tävlingsbestämmelser för futsal (FTB)
Begrepp
Senior: Spelare som när säsongen inleds (den 1 juli) har fyllt 20 år.
Reglemente för Elitlicensen, division 1 herrar
Reglemente för Elitlicensen, division 1 herrar, beslutades av SvFF:s
Representantskap den 20 november 2018 och träder i kraft den 1
januari 2020.
Förening i div. 1 herrar får delta i respektive serie endast efter att ha
erhållit SvFF:s Licensnämnds (Licensnämndens) godkännande i
enlighet med de villkor som föreskrivs i detta reglemente samt
tillhörande anvisningar. Dock fordras inte Licensnämndens
godkännande för föreningar som inför kommande säsong uppflyttats
till div. 1 herrar.
Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll
Tävlingsbestämmelser för barn- och ungdomsfotboll, fastställdes av
SvFF:s Representantskap 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.
---------------------------------------------------------------------------------------------För att ta del av regelverken i deras helhet se på SvFF:s hemsida
www.fogis.se/regelverk.
Eventuella frågor besvaras av tävlingschefen Tobias Tibell, 08-735 95 11
eller tobias.tibell@svenskfotboll.se.

Med vänlig hälsning,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

