Tävlingsbestämmelser år 2013
Röd text = nytt
Överstruken text = Tas bort

Dessa tävlingsbestämmelser gäller för tävlingar anordnade inom Stockholms
Fotbollförbunds distrikt. De för Stockholms Fotbollförbund särskilda bestämmelser
finns inskrivna efter varje tillämplig paragraf.
Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division
2 damer 2013 kommer att skickas ut med e-post till berörda föreningar samt
publiceras på www.stff.se. Dessa tävlingsregler är fastlagda vid Berört distrikts
representantskapsmöte 2012-13-32 och gäller från 2012-13-33.
De för S:t Eriks-Cupen särskilda bestämmelser och föreskrifter finns inskrivna efter
varje tillämplig paragraf med kursiv stil.

BENÄMNINGAR
Stockholms Fotbollförbund = StFF
Stockholms Fotbollförbunds styrelse = StFF:s styrelse
Stockholms Fotbollförbunds besvärskommitté = StFF:s BK
Stockholms Fotbollförbunds tävlingskommitté = StFF:s TK
Stockholms Fotbollförbunds disciplinkommitté = StFF:s DpK
Stockholms Fotbollförbunds domarkommitté = StFF:s DK
Stockholms Fotbollförbunds dispensgrupp = StFF:s DG
Stockholms Fotbollförbunds tillståndsgrupp = StFF:s TG
Svenska Fotbollförbundet = SvFF
SDF = specialdistriktsförbund (i detta fall Stockholms Fotbollförbund)
TB = Tävlingsbestämmelser
RB = Representationsbestämmelser
Okunskap om bestämmelserna fritar inte från ansvar
Begrepp
Veteraner: Spelare är veteran fr o m det kalenderår hon/han fyller 35 år.

1 kap – Allmänna bestämmelser
1§

Tävlings- och spelregler
Föreningens styrelse ska före seriestart tillsammans med lagets spelare gå
igenom föreningens policy om Fair play och lagets allmänna uppträdande före,
under och efter match.
Genom deltagande i av StFF arrangerade tävlingar förbinder sig förening att stå
bakom och efterleva det certifikat mot våld och fusk som finns upprättat
För att få delta i S:t Eriks-cupen skall förening underteckna det upprättade
föreningscertifikatet.

Nolltolerans – ”sila snacket”
I klartext betyder det att Stockholms FF kommer att följa reglerna strikt.
Svordomar och hot mot medspelare, motspelare, domare och publik bestraffas
med grov utvisning. Detta medför automatiskt minst en match avstängning för
spelaren samt att en anmälan lämnas till Disciplinkommittén för handläggning.
Följande ska leda till grov utvisning:
* Att skrika ut könsord eller att använda könsord mot spelare, ledare, domare
eller publik.
* Att använda ord som hora, bög eller liknande mot spelare, ledare, domare
eller publik
* Att använda svordomar eller hot riktade mot spelare, ledare, domare eller
publik
* Att uppenbart använda smädelser riktade mot spelare, ledare, domare eller
publik
StFF:s TK äger rätt att ålägga förening som brister i sitt föreningsansvar att
genomgå riktad utbildning i Föreningskommitténs regi. Att genomgå sådan
utbildning är en förutsättning för fortsatt deltagande i StFF:s tävlingar.
Inspark i 5-mannamatcher
Inspark får utföras var som helst inom straffområdet med spark på liggande boll
eller med ett utkast från målvaktens händer. Bollen ska lämna straffområdet
innan den är spelbar för någon spelare.
Motståndaren skall minst vara 5 meter från bollen och utanför straffområdet.
När bollen är i spel får målvakten endast sätta igång spelet med hjälp av en
spark på liggande boll eller med hjälp av ett utkast.
(Bollen är spelbar för motståndarna om målvakten väljer att lägga ner bollen på
marken.)
Målvakten får inte göra en så kallad ”utspark”. Skulle detta göras får
målvakten sätta igång spelet på nytt och på ett riktigt sätt.
Inspark i 7-mannamatcher P/F 10-11
Inspark får utföras var som helst inom straffområdet med spark på liggande boll
eller från målvaktens händer (kast eller ”utspark”).
Motståndaren skall minst vara 5 meter från bollen och utanför straffområdet.
Bollen ska lämna straffområdet innan den är spelbar för någon spelare.
(Om målvakten fångar bollen med händerna under spelets gång får målvakten
kasta eller sparka ut bollen)
Inspark i 7-mannamatcher P/F 12
Inspark får utföras var som helst inom straffområdet med spark på liggande boll.
Motståndaren skall minst vara 5 meter från bollen och utanför straffområdet.
Bollen ska lämna straffområdet innan den är spelbar för någon spelare.
(Om målvakten fångar bollen med händerna under spelets gång får målvakten
kasta eller sparka ut bollen)

2 kap - Administration
Tävlingens genomförande
2§

Placering i tävling

2.1

Tävling enligt seriemetoden

2.2

Tävling enligt utslagsmetoden
För av StFF arrangerade turneringar finns särskilda föreskrifter
Om match i S:t Eriks-Cupens slutspel inte avgjorts vid ordinarie speltidens slut
ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2x5 minuter. Har matchen
ändå inte avgjorts ska straffsparkstävling tillgripas.

3§

Speltid
SDF fastställer vad som gäller för speltid i barn- och ungdomsfotboll. har
rätt att föreskriva att speltid ska vara 2x45 minuter i distriktstävling för
spelare som är 17 år.
2 x 45 min spelas i följande klasser:
F16-18/P18 (födda 1997-1995), P 17 (födda 1996) - 11-mannalag
2 x 40 min spelas i följande klasser:
P 16 (födda 1997) - 11-mannalag
2 x 35 min spelas i följande klasser:
F/P 15 (födda 1998) - 11-mannalag
2 x 30 min spelas i följande klasser:
F/P 14 (födda 1999), F/P 13 (födda 2000) - 9-mannalag
2 x 25 min spelas i följande klasser:
F/P 13/14 (födda 2000/99), F/P 12 (födda 2001) - 7-mannalag
2 x 20 min spelas i följande klasser:
F/P 11 (födda 2002), F/P 10 (födda 2003) - 7-mannalag
F/P 9 (födda 2004), F/P 8 (födda 2005) - 5-mannalag

4§

Ersättare och avbytare
I fem-, sju-, respektive niomannafotboll får obegränsat antal avbytare
användas. SDF har dock rätt att begränsa antalet avbytare vad avser
niomannafotboll.
Inom Stockholmsfotbollens 9- och 11-manna används avbytare enl 4.2 §, max
fem avbytare, som får antecknas på spelarförteckningen.
I Veteranserien får fritt antal avbytare användas.

Inom Stockholmsfotbollen gäller att antalet avbytare kommer att begränsas i
niomannafotboll som införs 2013.
5§

Priser

5.1

Prisplaketter och medaljer
Priser medaljer i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Vid serieseger utdelas 19+1 medaljer (gäller representationslag).
I S:t Eriks-Cupen erhåller gruppsegrarna medaljer fr.o.m. 13 års ålder

6§

Seriesammansättning - förbundsserier och distriktsserier
Sammansättning av div. 2, damer, fastställs av Representantskapet efter
förslag från SDF.
Sammansättningen av övriga distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Seriesammansättningen av distriktets seniorserier D3-D4, H4-H6 samt
S:t Eriks-Cupens högsta serier F/P14-F/P15, P16-P18 fastställs av StFF:s
representantskap, övriga serier av StFF:s TK.
Om erforderligt antal av seriens lag utgått äger StFF:s TK rätt att lotta om serien

8§

Förenings eget arrangemang av tävling och träningsvänskapsmatch

8.1

Allmänt
Föreningar som skall arrangera turnering skall ALLTID ansöka om tillstånd hos
StFF. För deltagande i internationell samt nationell turnering utanför distriktet
skall föreningen skriftligen meddela detta till StFF

8.2

Förutsättningar för nationella tillstånd
Handläggning av tillståndsansökningar
Alla tillståndsansökningar behandlas av StFF:s TG eller av StFF:s TK bemyndigad
tjänsteman. StFF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell
turnering eller vänskapsmatch.
För samtliga turneringar gäller följande:
I cuper och turneringar där tillstånd beviljats gäller att vinst ger tre poäng, oavgjort en
och förlust noll poäng. Gäller ej F/P 8-9 där resultat och tabell ej får finnas.
Matcherna får inte kollidera med av Stockholms Fotbollförbund arrangerad
tävlingsverksamhet. DETTA INNEBÄR ATT ORDINARIE SERIEMATCHER PÅ
NYTTJAD ANLÄGGNING EJ FÅR FLYTTAS FÖR FÖRENINGSARRANGERAD
TURNERING
Följande gäller för att ansöka om tillstånd för turnering.
1. Tävlingens namn
2. Tävlingsstyrelse skall finnas
3. Tävlingsform (utslags- eller seriemetod) ska framgå i inbjudan
4. Vilka priser som uppsatta för tävlingen, penningpriser eller motsvarande får
förekomma endast i tävlingar omfattande spelare 18 år och äldre

5. Ingen avgift tas ut för arrangerande av turnering, dock ska ansökan skickas in
(speciell blankett)
6. Övriga för tävlingen gällande bestämmelser (bifogas ansökan)
7. Tidpunkt för tävlingen
8. Ansökan, som avser tävling med deltagande av föreningar från flera distrikt, ska
åtföljas av berörda distriktsförbunds yttrande
9. Förening som avser deltaga i tävling i annat distrikt ska vid varje sådant deltagande
ha sitt distriktsförbunds tillstånd därtill
10 Endast spelklara spelare har rätt att representera sin förening i av SDF:en eller
SvFF:s tävlingar där tillstånd beviljats oavsett om dessa genomförs på vintern eller
sommaren, inom- eller utomhus.
11 Tillståndsansökan ska vara underskriven av föreningens firmatecknare eller av
anställd konsulent i föreningen. Är tillståndsansökan inte rätt underskriven
behandlas den inte av StFF:s TG eller av StFF:s TK bemyndigad tjänsteman.
12 De direktiv för turneringar som finns utöver dessa regler gäller i alla lägen.
För turneringar gäller dessutom följande bestämmelser:
1. matcher får endast spelas på av Stockholms Fotbollförbund fastställda
tillståndsperioder. Dessa är under 2013:
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
2.
3.
4.
5.

6.
7.

t o m 7/4 för P14-18 div 1
t o m 14/4 för 5-. 7-, 9-, 11-manna och seniorer
9/5 (Kristi himmelsfärd) för 5- och 7-manna
6/6 (nationaldag.) för samtliga
10/6 – 18/8 för 5-manna.
17/6 – 18/8 för 7-manna
17/6 – 2/8 för 9- och 11-manna
24/6 – 28/7 för seniorer
fr o m 30/9 för 5-, 7-, 9- och 11-manna
fr o m 7/10 för seniorer
varje lag ska garanteras 3 matcher i grundspelet (gäller inte endagsturnering)
matchtid, minimum 2 x 20 min (gäller inte inomhusturnering)
minst 60 min vilotid mellan varje match
förenings- och S:t Eriks-Cupsdomare/ av StFF godkända domare för
seniorer ska i första hand döma och S:t Eriks-Cupens/av StFF fastslagen
domartaxa ska gälla
Inga resultat eller tabeller får finnas i klasserna F/P8-9
Inga turneringar godkänns för spelare under 8 år.

Följs inte ovanstående bestämmelser beviljas inte tillstånd till nästkommande tävling
samt att StFF:s TK kan utdöma en straffavgift om högst 25 000:-.

SDF kan, om särskilda skäl föreligger, neka förening att delta i nationell
tävling eller träningsvänskapsmatch.
Notera att spelare födda 2004 och senare endast får delta i turneringar inom
distriktet/närområdet om inte särskilda skäl föreligger.
8.3

Internationella tävlingar och träningsvänskapsmatcher
Notera att spelare födda 2004 och senare endast får delta i turneringar inom
distriktet/närområdet om inte särskilda skäl föreligger.

9§

Anmälan till tävling
Bestämmelser om serieanmälan till distriktsserierna fastställs av respektive
SDF.
Lag som anmälts till tävling, men av någon anledning utgår innan seriestart
anses inte ha deltagit i tävlingen.

10 §
10.2

Behörighet att anmäla lag till tävling
Kombinerade lag
SDF kan godkänna att kombinerade lag deltar i distriktstävlingar eller annan
tävling i distriktet.
Ansökan om kombinerat lag måste vara StFF:s TK tillhanda senast den 1 mars
innevarande spelår.

12 §

Spelordning
Spelordning för varje seriegrupp fastställs av StFF:s TK - i div 4-5 herrar och
div 3 damer genom spelordningssammanträden. Lag i samma grupp ska möta
varandra två gånger, varav en gång hemma.

13 §

Matchändring
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i
distriktsserierna.
StFF:s TK kan godkänna ändrad matchdag endast under förutsättning att
föreningarna ordnar ny spelplan och att båda lagen skriftligen godkänner ny
speldag.
Sådan framställan görs på fastställt formulär och insändes till StFF:s kansli
senast åtta dagar före fastställt matchdatum. Matchändringsblankett finns på
StFF:s hemsida. Avgifter för matchändring tas ut enligt 2 kap 46 §.
Match får inte flyttas från vår till höst och måste genomföras före sista
spelomgången i aktuell serie. StFF:s TK kan godkänna matchändring om
särskilda skäl föreligger. Matchändring godkänns inte för deltagande i andra
fotbollstävlingar, träningsläger eller i andra idrotter.
Det åligger båda lagen att kontakta varandra inför match som är flyttad av
StFF för att kontrollera att motparten fått matchändringen.
StFF:s TK kan godkänna ändrad matchdag om särskilda skäl föreligger,
exempelvis att skolresor, lägerskolor, konfirmation, deltagande i skolstadslag,
distriktslag eller landslag i aktuell åldersklass gör det omöjligt att genomföra
match.
Matchändringsblankett finns på StFF:s kansli eller StFF:s hemsida. Avgifter för
matchändring tas ut enligt 2 kap 46 §.
Ansökan ska vara StFF tillhanda skriftligen senast åtta dagar före ursprunglig
och ny matchtid.

Match får inte flyttas från vår till höst och måste genomföras före sista
spelomgången i aktuell serie. StFF:s TK kan godkänna matchändring om
särskilda skäl föreligger. Matchändring godkänns inte för deltagande i andra
fotbollstävlingar, träningsläger eller i andra idrotter.
Det åligger båda lagen att kontakta varandra inför match som är flyttad av
StFF för att kontrollera att motparten fått matchändringen.

14 §

Uppskjuten eller avbruten match

14.1

Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och/eller
planförhållanden eller andra skäl
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser vad avser i
distriktsserierna.
Förening är skyldig att underrätta StFF, gästande lag och domare när matchen
måste skjutas upp, detta gäller inte förening som spelar på idrottsplats, där
StFF:s TK äger upplåtelsetid.
Förening vars lag inte spelat match enligt fastställt matchdatum, ska kontakta
StFF om detta senast på första arbetsdagen efter ursprungligt matchdatum.
Vid uppskjuten match åläggs föreningarna att inom fem dagar komma överens
om ny speldag och meddela StFF denna. Meddelas inte nytt matchdatum inom
fem (5) dagar fastställer StFF ny matchtid och plats. Match som skjutits upp på
grund av väder- och/eller planförhållanden ska spelas på första tillgängliga
speldag i berörda föreningars spelprogram, om inte StFF:s TK beslutar annat.
Match som avbryts under matchens gång på grund av väder- och/eller
planförhållanden ska med de förutsättningar som anges i 2 kap 14.3 §,
återupptas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars spelprogram, om
inte StFF:s TK beslutar annat.

15.1

Tävling enligt seriemetoden
Inom Stockholmsfotbollen gäller följande:
Förening, vars spelare, ledare eller publik i visst lag gjort sig skyldiga till
våldshandlingar mot funktionärer, motståndare eller publik, kan uteslutas ur den
serie laget deltar i.
StFF:s TK har rätt att under utredning besluta att ställa in ett lags matcher.
För att få spela nästkommande säsong ska utesluten förening träffa
representanter från Stockholms FF.
Förening, vars spelare och/eller ledare i ett visst lag är inblandade i s.k.
läggmatcher, kan uteslutas ur den serie laget deltar i.
För uteslutning p g a lämnade w.o. se 2 kap 17 §

15.2

Tävling enligt utslagsmetoden
Inom Stockholmsfotbollen gäller följande:
– lag som uteblivit från match i cuptävling utesluts ur tävlingen.

Tävlingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger besluta om fortsatt
deltagande eller besluta ålägga föreningen straffavgift upp till 25 000 kr.
StFF:s TK har rätt att under utredning besluta att ställa in ett lags matcher.
Även allvarligare händelser som inträffar i direkt anslutning till match kan
föranleda uteslutning av lag.
Förening, vars spelare, ledare eller publik i visst lag gjort sig skyldiga till
våldshandlingar mot funktionärer, motståndare eller publik, kan uteslutas ur den
tävling laget deltar i. När beslut om uteslutning fattas ska det framgå vilken
tävling laget utesluts från.
17 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar Walk-over (w.o.)SDF fastställer vad som gäller rörande w.o. i distriktsseriernatävlingar.
Lag som inte infunnit sig på plan till match till vilken laget blivit kallat förlorar
matchen med resultatet 0-3 och kan, såvida inte föreningen anmäler fortsatt
deltagande till StFF:s TK och betalar erforderliga avgifter (se kap. 2 § 46)
senast på femte dagen efter den dag då matchen skulle ha spelats, uteslutas
ur tävlingen om inte särskilda skäl föreligger.
Lag som uteblivit från två matcher i serietävling utesluts ur tävlingen.
För lag som uteblivit från sista ordinarie seriematch och inte tidigare lämnat
någon w.o. i serien ska resultatet från matchen räknas som 0-3 och resultatet
inräknas i serietabellen och därefter utesluts laget och nedflyttas två serier,
tabellen räknas inte om. StFF:s TK har rätt att om särskilda skäl föreligger låta
lag kvarstå i serien.
Om lag som kvalificerat sig till slutspel lämnar återbud i god tid innan
lottningen offentliggjorts går den platsen till det bäst placerade laget av
de lag som inte kvalificerat sig till slutspel från berörd serie. Tackar även
det laget nej används principen ”bästa tvåa”.
För det lag som lämnar w.o. i slutspelet efter den 29.9 utgår en straffavgift
på 5000 kr. (Gäller F13-F16-18 samt P13-P16)
För det lag som lämnar w.o. i slutspelet efter den 6.10 utgår en straffavgift
på 5000 kr. (Gäller P17-P18)

19 §

Upp- och nedflyttning

19.3

Distriktsserierna
Upp- och nedflyttning i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Seriesegrare uppflyttas till närmast högre serie/division. Seriesegrare som inte
vill bli uppflyttad före seriernas fastställande, nedflyttas två serier/divisioner.
Vid uppflyttning av lag som inte är seriesegrare, gäller vid vakanser principen
”bästa tvåa”. Högst halva antalet lag i varje seriegrupp uppflyttas till närmast
högre division från närmast lägre division. Lag på nedflyttningsplatser blir kvar i
den mån plats finns. Förening äger rätt att representeras av flera reservlag på
samma serienivå t o m R2. Om förenings reservlag är kvalificerad att uppflyttas
till S/R1, S/R2 eller R1 där föreningen redan är representerad och därmed inte
kan uppflyttas, görs uppflyttningen enligt principen ”bästa tvåa”.

* Erforderligt antal lag flyttas upp till div 2 och erforderligt antal lag flyttas ner i
div 4.
* Så snart antalet platser som Stockholm skall tillsätta är fastställt av berörda
distrikt kommer detta att framgå av separat dokument på www.stff.se
Lag som utgår ur eller utesluts från serierna div 6 och 7 herrar kan flyttas ner till
div 8 om detta blir lägsta serien 2014.
KVOTBERÄKNING vid lika tabellplacering
1. Kvoten poäng/antal matcher
2. Kvoten målskillnad/antal matcher
3. Kvoten flest gjorda mål/antal matcher
4. Lottning
Från varje seriegrupp utom S/R serierna nedflyttas erforderligt antal lag, dock
minst två, för att bereda plats för därtill kvalificerade lag. Från S/R serierna
nedflyttas erforderligt antal lag för att bereda plats för uppflyttade lag.
Tvångsnedflyttning kan bli aktuellt i samtliga serier administrerade av
StFF.
S:t Eriks-Cupen
I division 1 och division 2 äger förening eller kvarterslag rätt att representeras
med ett lag i varje division. I P13 div 3 äger förening rätt att representeras av
två lag, dock kan max ett lag/förening flyttas upp till div 2. I F/P13:s näst högsta
division äger förening rätt att representeras av två lag. Lag som är berättigat till
uppflyttning till högre division, uppflyttas inte, om föreningen eller kvarterslaget
redan är representerat i denna division. Gäller inte division 3 - 4.
Skulle lag nedflyttas från högre till lägre division, där föreningen eller
kvarterslaget förut är representerat, nedflyttas även laget i denna division, om
det inte är berättigat till uppflyttning. Gäller inte nedflyttning till division 3 - 4.
Seriesegrare samt direktkvalificerade lag i S:t Eriks-cupen som före den 1
november avsäger sig uppflyttning har rätt att kvarstå i den lägre divisionen,
uppflyttning görs av nästa lag i samma serie som har behörighet att flyttas upp,
därefter sker uppflyttning enl. principen ”bästa tvåa”
AKTUELL INFORMATION gällande upp- och nedflyttning i S:t EriksCupen, antal lag till slutspel och slutspelsplanering kommer att skickas
med e-post till samtliga föreningar samt publiceras på www.stff.se
20 §

Kval

20.5

Kvalmetod i distriktsserier
Kvalmetod i distriktsserierna fastställs av respektive SDF.
Kvalspelet till division 1 damer genomförs i enlighet med TB Kap 2 § 20.4.
Följande spelordning har lottats där först nämnda lag börjar med hemmamatch:
Lag 2 Västra – Lag 2 Norra
(Administreras av Örebro Läns FF)
Lag 2 Södra – Lag 2 Östra
(Administreras av Gotlands FF)

Inom Stockholmsfotbollen genomförs inga kvaltävlingar

I kvalet till div 3 herrar (SvFF:s serie) spelar 2:an i H4N i kvalgrupp 5 och 2:orna
i H4M och H4S i kvalgrupp 6, se 20.1 §
Seriesegrare i damer div 3 kvalar till div 1. Se 19.2 §
22 §

Nedflyttning m.m.

22.2

Uteslutning eller förenings utträde ur serie
SDF beslutar vad som ska gälla för övriga lag i representationsserier
tillhörande förening vars representationslag på egen begäran utgått ur, eller
uteslutits ur, seriespel och/eller efterföljande kvalspel.
Förening vars lag som på egen begäran utgått ur, eller uteslutits ur, seriespel
och/eller efterföljande kvalspel skall flyttas ner två serier/divisioner om inte
särskilda skäl föreligger.
När beslut om uteslutning fattas ska det framgå i beslutet hur många
serier/divisioner laget flyttas ned.

23 §

Tillsättning av vakant plats Vakans
Distriktsserierna
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättandet av vakanta
platser i distriktsserierna.
Stockholms FF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för tillsättandet av
vakanta platser i distriktsserierna Se kap. 2 § 19.3

Matchens genomförande
24 §

Kallelse och inställelse till match
SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för distriktsserierna.
Offentliggjort spelprogram gäller som kallelse.
Det åligger lagen att tillse att inställelse till match sker i så god tid att matchens
avspark sker vid fastställd tidpunkt.
Förening ska, om inte StFF:s TK föreskriver eller medger annat, spela sina
hemmamatcher inom hemorten och på godkänd plan.
I div 4 och 5 herrar bör seriematcherna spelas på gräs eller konstgräs, dock
äger ingen förening rätt vägra spel på grusplan. Ingen förening kan vägra spela
på av TK fastställd spelplan. I sista spelomgången ska om möjligt samtliga
matcher i seriegruppen spelas vid samma tidpunkt. Match ska börja på fastställt
klockslag, då lagen ska befinna sig på planen.
Om annan överenskommelse inte träffas ska tjugo deltagare från vardera laget
beredas fritt tillträde till idrottsplatsen.
Vid spel på konstgräs får skor med skruvdobbar endast användas om
skruvdobbarna är avsedda för konstgräs samt att planägaren tillåter detta.
Lagen ska hälsa på varandra innan matchens start, s.k. high five!

25 §

Tillgång till matcharena m.m. Match

SDF har rätt att fastställa särskilda bestämmelser i distriktsserierna.
Inom Stockholmsfotbollen gäller att lagen ska ha tillgång till matcharenan för
uppvärmning om möjlighet finns.
I div 4 och 5 herrar samt div 3 damer gäller att hemmaföreningen svarar för att
fem reglementsenliga bollar överlämnas till domaren före matchen samt att
hemmaföreningen även håller med träningsbollar till gästande lag.
I övriga matcher ska hemmalaget före match tillhandahålla tjänstgörande
domare en reglementsenlig boll.
Bollstorlek tre ska användas i åldersklasserna F/P8-F/P9.
Bollstorlek fyra ska användas i åldersklasserna F/P10-F/P13, F13/14:7, F14,
F15, P13/14:7 och P13/14:11.
Bollstorlek fem ska användas i åldersklasserna F16-F18, P14-P18.
29 §

Spelplan

29.2

Planstorlek
I distriktsserierna fastställer SDF krav vad avser planstorlek.
Planstorlek för 5-, 7-, 9- och 11-mannaspel.
För 11-mannafotbollen rekommenderas följande:
Planens mått bör vara minst 100 X 60 m
För 9-mannafotbollen rekommenderas följande:
Planens mått bör vara minst 67X60 m. Med
11-manna mål
För 7-mannafotbollen rekommenderas följande: Planmått 65 X 45 m,
rektangulär. Målen 5 x 2 m. Avstånd vid frispark 5 m. Straffområde 29 x 12 m.
Straffpunkt 1,5 m x målets bredd. För 5-mannafotbollen rekommenderas
följande: Planmått 30-40 x 15-20 m, rektangulär. Målen 3 x 2 m. Straffområde
15 x 8 m. Straffpunkt 1,5 m x målets bredd.

32 §

Föremål i spelplanens närhet
Inom Stockholmsfotbollen gäller 32 § om inte särskilda skäl föreligger.

33 §

Tekniskt område
SDF beslutar vad som gäller för det tekniska området i distriktstävlingarna
serierna.
Inom Stockholmsfotbollen utformas och markeras det tekniska området om
möjlighet finns.

34 §

Matchdräkter

Lagkaptenen ska på vänster överarm bära armbindel med avvikande färg från
tävlingsdräkten.
Spelare ska till varje match medta fotbollsskor för såväl gräs, konstgräs som
grusunderlag.
37 §

Resultatrapportering
SDF fastställer hur resultatrapportering sker i distriktstävlingarna.
Det är domarens ansvar att rapportera resultatet via FOGIS, www.stff.se dock
bör även hemmalag och bortalag kontrollera så att rapportering skett.

Funktionärer
38 §

Domare
SDF har rätt att i distriktsserierna fastställa hur lång tid före match som
domare ska inställa sig samt vad som gäller när en domare skadar sig.
Domare ska ha genomgått utbildning och ha domarkort utfärdat av Stockholms
Fotbollförbund eller Svenska Fotbollförbundet. StFF:s DK kontrollerar under
hela säsongen domarens kapacitet som matchledare. Efter beslut i StFF:s DK
kan domaren omklassificeras.
StFF:s DK utser domare till samtliga tävlingsmatcher (ej 5-manna i S:t Erikscupen) och assisterande domare till berörda matcher. Domare som ska döma
match ensam och som inte infunnit sig senast 30 min före matchstart kan av
hemmaföreningen ersättas av annan behörig domare. Ingen ersättning utgår
ifall domaren kommer senare och lagen tillsatt en ny domare. Om utsedd
domare uteblir får lag inte vägra spela om annan vederbörligen godkänd
domare åtar sig att döma matchen och blåser till spel. Om sådan domare uteblir
i R4-serien samt i veteranserien ska hemmalaget svara för att matchen
genomförs. I detta fall behöver domaren inte uppfylla ovanstående krav. En
sådan match får inte skjutas upp på grund av att ordinarie domare inte infinner
sig. Resultat från sådan match ska senast på femte dagen efter matchdatum
meddelas StFF.
Hemmalaget skall vid matchtillfället i seriespel utbetala samtliga
domarkostnader.
För domare som utan särskilda skäl inte kommer till match ådöms en
straffavgift, motsvarande matcharvodet. Denna avgift ska vara inbetald inom tio
dagar.
Domare ska självmant avsäga sig matcher där misstanke om jäv kan
förekomma.
Om spelarförteckning inte har inkommit tre arbetsdagar efter match, kommer
domaren att åläggas en administrationsavgift motsvarande matcharvodet på
den match som spelarförteckning avser.
Om utsedd domare uteblir i S:t Eriks-Cupen ska hemmalaget svara för att
matchen genomförs. I detta fall behöver domaren inte vara behörig. Matcher i
S:t Eriks-Cupen får inte skjutas upp pga att domare uteblir, om inte
särskilda skäl föreligger. Resultat från sådan match ska senast på femte
dagen efter matchdatum meddelas StFF.

Hemmalaget skall vid matchtillfället i seriespelet utbetala samtliga
domarkostnader.
I slutspelet betalar lagen halva domararvodet var.
Domare och assisterande domare ska vara på idrottsplatsen för att inspektera
spelplanen i god tid före avspark. Har domaren inte infunnit sig senast 30 min
före avspark ska matchen ledas av den mest meriterade assisterande domaren.
Har assisterande domare inte infunnit sig senast 30 min före avspark ska
ersättare utses och fullfölja matchen.
41 §

Matchobservatör
SDF kan utse matchobservatör till match i distriktstävlingarna.
StFF:s TK kan utse matchobservatör i distriktstävlingar.

43 §

Bollpojkar och bollflickor
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna avseende bollpojkar och
bollflickor.
Inom Stockholmsfotbollen rekommenderas att bollpojkar/flickor utses i herrar
div 4-5 och damer div 3.

Ekonomi
48 §

Ersättning gällande resekostnader

45.1

Ersättning gällande resekostnader
SDF fastställer vad som gäller i distriktsserierna.
Inom Stockholmsfotbollen utgår inte reseersättning enligt ovan

3 kap - Bestraffning
Utvisningar, avstängningar och avvisningar
2.1

Spelares ackumulering av varningar
Ackumulering av varningar enl. SvFF:s bestämmelser tillämpas endast i
div 4 och 5 herrar, Stockholmsserien.

Övriga tävlingsbestraffningar
23 §

Våld mot funktionär
I tävlingar administrerade av SvFF beslutar SvFF:s Disciplinnämnd. I övriga
tävlingar beslutar berört SDF.

Förening, vars spelare i visst lag gjort sig skyldiga till våldshandlingar mot
funktionärer, motståndare eller publik, kan uteslutas ur den serie laget deltar i.
StFF:s TK har rätt att under utredning besluta att ställa in ett lags matcher.

4 kap – Ärendehantering
1§

Administration
SDF beslutar vad som gäller administration av i distriktsserierna.
Distriktsserierna och S:t Eriks-Cupen anordnas och administreras av StFF.

2§

Tävlingsstyrelse
SDF beslutar vilket organ som är tävlingsstyrelse i distriktsserierna. vad som
gäller i distriktsserierna.
StFF:s TK är tävlingsstyrelse och StFF:s BK är kontrollerande myndighet.

5.2

Ärende rörande obehörig spelare och/eller matchresultats giltighet
Protest samt protestavgift ska ha inkommit till StFF:s TK inom föreskriven tid
enl. ovan om inte särskilda skäl föreligger. Har protest och protestavgift inte
inkommit inom föreskriven tid kommer protesten avvisas av StFF:s TK om inte
särskilda skäl föreligger.
Protest samt fastställd protestavgift i S:t Eriks-Cupens slutspel ska vara StFF:s
TK tillhanda senast närmast följande vardag efter spelad match. Protesten ska
vara undertecknad av firmatecknare.

9§

Beslutsorgan

9.2

Distriktstävlingar
I distriktstävlingar beslutar berört SDF i ärenden om tävlingsbestraffning,
bestraffningar enligt 14 kap RF:s stadgar och övriga tävlingsärenden.
StFF:s TK beslutar i samtliga tävlingsärenden gällande distriktsserierna, i sin
egenskap av tävlingsstyrelse.
StFF:s DpK beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar

10 §

Överklagande

10.1

Allmänt
Överklagande av protestärende i S:t Eriks-Cupens slutspel ska ske inom tre
dagar från det att beslutet meddelades.

