VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Uppdaterad: 2013-08-15

Tillståndsansökan för tävling
Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar med
tillstånd.
Föreningar ska söka tillstånd för att arrangera tävling och för träningsmatcher av karaktär
arrangemang. Exempel på arrangemang är när tre eller fler lag möter varandra inbördes.
Tävlingar och arrangemang spelas enligt ”SvFF:s Tävlings- och Representationsbestämmelser
med tillägg gällande Västmanland” samt med endera ”Spelregler för fotboll” eller ”Spelregler för
Futsal” som är fastställda av SvFF. Ungdomsfotboll ska även följa ”TRU” (Tävlings- och
representationsbestämmelser för ungdomsfotboll) som är fastställt av VFF.
Läs mer på http://vff.se/tavlingsfragor.
Ovanstående är bestämmelser och regler som måste följas. Utöver dessa ska tävlingens
egna föreskrifter innehålla följande uppgifter…






















Föreskrifter för ungdomstävlingar ska hänvisa till kompletterande ”TRU (Tävlings- och
representationsbestämmelser för ungdomsfotboll)”
Utomhusspel 5-, 7-, 9-, resp. 11-manna.
Spelform som tillämpas i resp. åldersklass (se ”TRU”)
Antal avbytare i resp. spelform
Vilka åldersklasser spelar gruppspel resp. slutspel
Om förlängning och/eller straffsparkstävling avgör vid oavgjort resultat i slutspel.
OBS! En förlängning består av två lika långa halvlekar om max 15 min och
straffsparkstävling inleds med fem (5) straffar per lag. Läs mer i ”Spelregler för fotboll”.
Bollstorlek i resp. åldersklass
Matchtid i resp. åldersklass
Om åldersdispenser för överåriga tillämpas.
Ska dessa sökas hos arrangör eller gäller generella dispenser
Om spelarförteckning skall lämnas till varje match eller per ”tävlingsdag”
Spelregler och representationsbestämmelser.
Vid inomhustävlingar där högsta antalet tillåtna spelare är fem per lag gäller spelregler
och representationsbestämmelser för Futsal.
Vid spel med fler än fem spelare per lag ska alltid fotbollens regelverk och
representationsbestämmelser gälla.
Vilket underlag matcherna spelas på (Futsal)
Vilken frispark som genererar 10-metersstraffen för ackumulerade frisparkar i Futsal.
Halvlekarnas antal minuter avgör detta (Futsal)
Om Timeout tillämpas (Futsal)
Om ackumulerade varningar tillämpas (gäller ej ungdomsfotboll)
Om en spelare som utvisats för grov förseelse får delta under den fortsatta turneringen
(efter den obligatoriska avstängningen) eller om t.ex. en tävlingsjury beslutar om detta
Hantering av protest för att den ska vara giltig
Anmälningsavgift
Priser och/eller diplom (prispengar får ej förekomma i ungdomsfotboll)

Västmanlands Fotbollförbund
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Tillståndsansökan
Nationell tävling

Kryssa i typ av tävling

Internationell tävling

Sökande förening:
Kontaktperson:

Tfn:

Tävlingens namn:
Tävlingsdatum:
Fr.o.m. -- t.o.m.

Åldersklasser:
Kryssa i alternativ
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F=Flickor, DJ=Damjunior, DS=Damsenior, DV=Damveteran, P=Pojkar, HJ=Herrjunior, HS=Herrsenior, HV=Herrveteran.

Distriktsförbund:
Kryssa i samtliga distrikt varifrån
lag avses delta

Blekinge FF

Bohusläns FF

Dalarnas FF

Dalslands FF

Gestriklands FF

Gotlands FF

Göteborgs FF

Hallands FF

Hälsinglands FF

Jämtl./Härjed. FF

Medelpads FF

Norrbottens FF

Skånes FF

Smålands FF

Stockholms FF

Södermanlands FF

Upplands FF

Värmlands FF

Västerbottens FF

Västergötlands FF

Västmanlands FF

Ångermanlands FF

Örebro Läns FF

Östergötlands FF

Tävlingsstyrelse:
Ansvariga personer

Hemsida:
För mer information

http://

Kryssa i alternativ

VIKTIGT! Tävling för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras endast inom distriktet/närområdet. Tävling för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras
endast under perioderna den 1 oktober – den 1 maj, den 1 juni – den 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med torsdag till
och med söndag). Innan förening utanför arrangerande förenings distriktsförbund inbjuds till tävling under tiden den 15–30 april, Kristi
Himmelfärdshelgen (från och med torsdag till och med söndag), den 1–15 juni, den 15–25 augusti samt den 1–15 oktober krävs
godkännande från berörda föreningars SDF. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SDF. Se även Tävlingsbestämmelser,
2 kap - Administration, 8 §.

Tävlingsföreskrifterna följer ”Spelregler för fotboll” samt ”SvFF:s Tävlings- och Representationsbestämmelser”
Tävlingsföreskrifterna följer ”Spelregler för Futsal” samt ”SvFF:s Tävlings- och Representationsbestämmelser”
Bifogar tävlingens föreskrifter (obligatoriskt för behandling av ansökan)
Bifogar godkännande från distriktsförbund enligt datum ovan (obligatoriskt för behandling av ansökan)

Ort

Datum

E-post för återsändning av ansökan

Underskrift av behörig firmatecknare

Firmatecknares roll i föreningen

Tillstånd beviljas härmed för ovan angiven tävling:
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

VIKTIGT!
Kontrollera på vff.se/dokumentbank att senast gällande blankett
används. Felaktig blankett eller ofullständig ansökan behandlas ej.
Ansökningsavgift faktureras till arrangerande förening.
Nationell tävling 350 kr. Internationell tävling 500 kr.
Ansökan ska vara VFF tillhanda senast en månad före tävlingsstart.
Skickas till: Västmanlands Fotbollförbund, Idrottens hus,
Ånghammargatan 4, 721 33 Västerås eller e-post: kansli@vff.se
Tävlingar med beviljade tillstånd publiceras på vff.se/tillstand.

Med vänliga fotbollshälsningar

VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén/Ungdomskommittén
Västerås den 20 ........... -

..................

-

.................

.................................................................................................................................................................

Underskrift

