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Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier
för division 2 damer 2013
Överenskommelse av tävlingsreglerna har skett vid Svealandsdistriktens tävlingskonferens
2012-11-09.
För att dessa formellt skall gälla måste tävlingsreglerna fastställas vid respektive distrikts
representantskapsmöte eller motsvarande organ
Distriktens handläggning:
Alt 1:
I distriktets tävlingsregler förs de kompletterande tävlingsreglerna in under berörd § i en egen
ruta, exempelvis under rubriken ”För division 2 damer gäller: ……
På så sätt så blir de automatiskt formellt fastställda enligt samma ordning som distriktets egna
tävlingsregler.
Alt 2:
Kompletterande tävlingsreglerna ligger i ett separat dokument men även då måste ett formellt
beslut fattas i distriktet.
Då skall det under rubriken ”Kompletterande tävlingsregler för Svealands distriktsövergripande serier för division 2 damer 2013” läggas in följande text:
Dessa tävlingsregler är fastlagda vid Berört distrikts representantskapsmöte 2012-13-32 och
gäller från 2012-13-33.
PS:
För att ytterligare förbättra informationen är det lämpligt att även när alternativ 1 används
tillsända berörda föreningar detta dokument.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2013 (TB 2013)
1 KAP - Allmänna bestämmelser
17 §

Klassificering av matcher
Ingen klassificering av matcher förekommer

2 KAP – Administration
4§

5§
6§

9§

Ersättare och avbytare
Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen. Samtliga avbytare får
bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av avbytare
sker genom flygande byte.
Notera: Avbytare har deltagit i matchen oavsett om spelaren bytts in eller inte.
Priser
Segrande förening i respektive serie tilldelas ett föreningspris.
Seriesammansättning
Seriesammansättningen av 4 serier med 10 lag vardera beslutas av SvFF:s
Representantskapsmöte efter ett av Svealandsdistrikten framlagt förslag
Anmälan till tävlingen
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10.2 §
12 §
13 §
14.1 §
14.3 §
17 §

19 §

20.5 §

22.2 §

23 §

24 §
25 §
27 §

Anmälan görs via Fogis till administrerande distrikt om inte annat meddelas.
Huvudklubb i ett farmarklubbsavtal får delta. Förenings lag 2 får inte delta.
Kombinerade lag
Kombinerade lag får inte delta
Spelordning
Upprättas av administrerande distrikt
Matchändring
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna
Uppskjuten eller avbruten match
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna
Match som återupptas
I enlighet med vad som gäller för förbundsserierna
Förening som utgår eller lämnar w.o
I enlighet med vad som gäller för förbundsserierna. Behörigt organ i
administrerande distrikt prövar frågan om uteslutning på grund av w.o.
Upp- och nedflyttning
Uppflyttning till division 1
6 uppgångar fördelas så att seriesegraren (4 st.) uppflyttas till division 1 och lag
2 i varje serie kvalspelar om resterande två uppgångar. Se Kapitel 2 § 20.5.
Uppflyttning till division 2
8 uppgångar fördelas så att Stockholm/Gotland har 2 uppgångar och övriga
distrikt 1 uppgång vardera.
OBS! Från 2014 tillåts även förenings lag 2 (U-lag) att delta i division 2
Nedflyttning till division 3
2 lag i varje serie nedflyttas till sitt distrikt .
Skall ytterligare nedflyttning ske flyttas erforderligt antal lag 8 i varje serie ner.
Lagen rangordnas i enlighet med TB 2013 Kap 2 § 23 i tillämpliga delar
Kvalmetod
Kvalspelet till division 1 genomförs i enlighet med TB 2013 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
Uteslutning eller förenings utträde ur serie
Berört distrikt beslutar vad som skall gälla ner lag på egen begäran utgått ur
eller uteslutits från deltagande i division 2 inklusive eventuellt kvalspel.
Tillsättning av vakans
Vakans i division1
I enlighet med TB 2013
Vakans i division 2
Tillsätts i enlighet med den turordning som redovisas i ”Vakans 2D från 2014”
Kallelse och inställelse till match
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna
Tillgång till matcharena m.m.
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna
Uppvärmning av spelare
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna
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29.2 §

31 §

33 §
37 §

38 §
41 §
43 §
44 §
45 §

46 §

47 §

48 §

49 §

Spelplan
Planstorleken skall vara minst 100 x 60 m både för serie- och kvalspel. Om det
finns särskilda krav kan administrerande distrikt medge dispens från ovan
angivna krav
Spelarförteckning (domarrapport)
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna om inte administrerande
distrikt meddelar annan ordning
Tekniska området
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna
Resultat
Huvud- och assisterande domare tillsätts av hemmalagets distrikt.
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat och annan information på sätt
som administrerande distrikt anvisar.
Domare
I enligt vad som gäller för division 1 damer i förbundsserien
Matchobservatör
Matchobservatör utses inte.
Bollpojkar och bollflickor
Inga krav ställs på att bollpojkar och bollflickor skall finnas
Lagvärdar
Inga krav ställs på att lagvärdar skall finnas
Serieavgifter
Förening är via sitt eget SDF skyldig att före seriestart erlägga för deltagande i
division 2 en startavgift på 3 900:Startavgiften fördelas så att administrerande SDF erhåller 2 600:- (2/3) och
deltagande lags distrikt erhåller 1 300:- (1/3)
Övriga avgifter
Som ersättning för den centrala tävlingsadministrationen som Dalarnas FF utför
2013 skall respektive distrikt till Dalarnas FF erlägga en avgift på 200:- per
deltagande lag från sitt distrikt.
Avgift för lag som utgår ur serie
Förening som efter seriesammansättning utgår skall till sitt eget distrikt betala en
särskild avgift på 3 900:Ersättning gällande resekostnader
I enlighet med vad som gäller i förbundsserierna. Administrerande distrikts
tävlingsstyrelse prövar ärendet.
Ersättning gällande extra resekostnader
Enligt vad som gäller i förbundsserierna

KAP 3- Bestraffning
2§

6§

7§

Allmänt om utvisning av spelare
Spelare har rätt att spela i andra tävlingsmatcher i sitt eget distrikt under tiden
tills spelaren avtjänat sitt straff om inte bestraffningsorgan beslutat annat.
Spelares ackumulering av varningar
Ackumulerande varningar tillämpas. Spelare har rätt att spela i andra
tävlingsmatcher i sitt eget distrikt under tiden tills spelaren avtjänat sitt straff
Avstängning och varningar i samband med nationell spelarövergång
Regleras i de bestämmelser som berört distrikt beslutat om.
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4 KAP – Ärendehantering
1§
2§
9§
12 §

Administration
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser.
Tävlingsstyrelse
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser
Beslutsorgan
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser
Beslutförhet
I enlighet med administrerande distrikts Tävlingsbestämmelser

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2013 (RB 2013)
1 KAP – Allmänna bestämmelser
9§

Spelarens behörighet
Inget krav på spelarlegitimation finns

2 KAP – Nationella övergångsbestämmelser
22 §

Föreningssamarbete
Huvudklubb i ett farmarklubbsavtal får delta. (Se TB Kap 2 § 9). I övrigt gäller
att inget föreningssamarbete tillåts.
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