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RB 1 KAP 19§ - 1 SEPTEMBER REGELN (viktig påminnelse)
1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får
spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under
resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för spelare som begärt spelklarhet efter den
7 september eller om spelaren lånas ut till en ny förening. Vad som sägs i första och andra stycket gäller i
serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, Flick-SM, Pojk-SM
(f.d. Pojkallsvenskan) och Junior-SM (f.d. Juniorallsvenskan) eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och JuniorSM. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell
övergång till Sverige samt vid nyregistrering.

VIKTIG INFORMATION – WALK-OVER (WO) (viktig påminnelse)
Herrar A- och B-lag samt damer A-lag, som lämnar walk-over i någon av lagets två sista seriematcher,
oavsett spelomgång, utesluts ur serien. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade matcher räknas
som wo, 0-3. I undantagsfall kan TK besluta om att ej tillämpa uteslutning i B-lags-serier. I division 3 herrar,
B-lag, föranleder walk-over enligt ovan ej uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd uteslutningsavgift (se 2 kap 46 §).

INGA INSTÄLLDA MATCHER I DE ÅTERSTÅENDE SERIEOMGÅNGARNA
Mot bakgrund av tidigare års erfarenhet och då vi nu står inför slutspurten av årets seriespel har Skåne FF:s
Tävlingskommitté (TK) beslutat att matcher i de sista omgångarna i princip inte får ställas in. Förenings
reservplan eller annan plan i kommunen/på hemorten ska användas oavsett underlag – konstgräs eller grus.
Det är viktigt att ni omgående tar kontakt med Skåne FF:s tävlingsavdelning om ni har anledning att
ifrågasätta spel även på reservplanen. Om reservplanen inte håller föreskrivna mått, minst 100x60m, ska
hemmalaget insända en skriftlig dispensansökan. Hemmalaget ska i god tid meddela gästande lag och
domarfunktionärer om annan spelplan/spelunderlag.

DISTRIKTSMÄSTARE 2013
I samarbete med Sjöbo IF arrangerade Skånes FF årets finaldag i UDM lördagen den 31 augusti på Sjöbo IP.
Efter spännande och välspelade finalmatcher kan följande lag titulera sig ”Skånska mästare”:
F14
P14
F16
P16

Eskilsminne IF
Malmö FF
IF Limhamn Bunkeflo
Malmö FF

Skånes FF gratulerar de deltagande lagen och vill här även rikta ett stort tack till Sjöbo IF som på ett mycket
förtjänstfullt sätt gjorde finaldagen till en minnesvärd upplevelse.
Inbjudan och anmälningsanvisningar för 2014-års DM-tävlingar kommer under december månad!
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UPPSKJUTNA MATCHER
Föreningar med uppskjutna matcher ombeds att omgående kontakta sina motståndare för att snarast möjligt
komma överens om ny spelordning. Ny spelordning ska utan dröjsmål, via matchändringsformulär,
meddelas Skåne FF:s Tävlingsavdelning.

KVALSPEL I DISTRIKTET
Kvallottningen för distriktets kvalmatcher är nu klar. Spelschema för de olika kvaltävlingarna finns
publicerat på www.skaneboll.se. På hemsidan finns även gällande kvalreglemente, rankinglistor och annan
viktig information att ta del av före första match i kvalspelet. För kval till förbundsserier se SvFF:s hemsida.

DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i FUTSAL spelas enligt nedan. Distriktets platser i 2013/2014-års
Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar. Mer information och inbjudan med
anmälningsblankett återfinns inom kort på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 30 november 2013
spelas den 1 december 2013
spelas 6-8 december 2013
spelas 10-12 januari 2014

Malmö
Malmö
Malmö
Malmö

TÄVLINGSSANKTION FÖR INOMHUS/VINTERTURNERINGAR
Inför den stundande inomhus/vintersäsongen vill Skånes FF härmed informera om att inomhussäsongen
2013/2014 blir den sista i distriktet med spel enligt den traditionella ”five-a-side-modellen”.
Skånes Fotbollförbunds styrelse har beslutat om regel- och tillståndsfrågor gällande Futsal och inomhusspel
säsongen 2014/2015 enligt följande. Notera att dessa regel- och tillståndsfrågor gäller samtliga typer av
inomhustävlingar där högsta antal tillåtna spelare är fem (5) per lag. Vid spel med fler än fem spelare per lag
ska alltid fotbollens regelverk och representationsbestämmelser gälla.
Riksomfattande tävlingar, tävlingar över distriktsgränserna samt vid tävlingar inom distriktet:
I princip ska tävlingar from inomhussäsongen 2014/2015 genomföras med Futsals regelverk dock kan nedan
uppräknade undantag tillåtas. Tävling som spelas inom dessa ramar benämns som Futsaltävling och vid
dessa tävlingar kan vilket som helst eller alla av de följande undantagen från spelreglerna tillåtas samt att
undantagen gäller såväl seniorer som ungdomar:
-

Spelplanens storlek.
Avståndet mellan målstolparna och målribbans avstånd från marken.
Bollens storlek, vikt och material.
Spel på annat underlag än trägolv eller sporthallsgolv, t ex konstgräs, är tillåtet men futsalboll ska
användas.
Speltiden är valfri och tiden kan vara rullande eller effektiv.
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-

-

Ackumulerad frispark från 10 meter utan mur erhålles vid:
Spel om max. 12 minuter/halvlek: from fjärde (4) direkta frisparken
Spel om max. 16 minuter/halvlek: from femte (5) direkta frisparken
Spel om max. 20 minuter/halvlek: from sjätte (6) direkta frisparken
Tillåtet med fritt antal avbytare.
Rätt att ta bort time-out, om time-out används ska den vara 60 sekunder.
Tillbakaspel till egen målvakt får bara ske enligt regelboken, undantaget är dock ålderskategorier 12
år och yngre där tillbakaspel till målvakten är tillåtet, liksom att målvakten får ta upp bollen med
händerna (jämför spelregler för 7-manna utomhus).

Notera särskilt även att:
Utvisningstiden alltid ska vara enligt regelboken – 2 minuter oavsett speltid.
Har Skånes FF beviljat tillstånd för tävling med andra regler (och andra undantag) kan dessa gälla, men då
ska fotbollens representationsbestämmelser gälla i tävlingen.
Skånes FF kan bevilja ytterligare undantag, dock rekommenderas att Futsals regelverk används bland annat
med tanke på att all domarutbildning för inomhusfotboll sker enligt Futsals regelverk, vilket för övrigt gällt
sedan 2005/2006.
Representationsbestämmelser:
I Sverige har vi två helt olika licenser för spelare inom fotboll och futsal vilket innebär att det lätt går att
spela i två olika klubbar samtidigt om man vill kombinera de båda sporterna.
Vid spel med futsalregler, inräknat tillåtna undantag, ska representationsbestämmelser för Futsal gälla samt
att spelaren då ska ha futsallicens för den förening spelaren representerar.
Vid spel i distriktstävling där Futsals regelverk inte gäller eller vid spel med sex (6) eller fler spelare ska
fotbollens representationsbestämmelser gälla.
I en tillståndsgiven turnering kan man inte delta med ”kompislag” utan det måste vara en i förening som är
medlem i Svenska Fotbollförbundet.
Mer information och utbildning kring Futsal kommer under våren 2014!

KOMMANDE TRÄNARUTBILDNINGAR
Avspark
Ledarskap Bas 1
Spelförståelse Bas 1
Ledarskap Bas 2
Spelförståelse Bas 2
Diplomkurs Bas
Målvaktstränarutbildning Bas 1
Dam- och flicktränarfortbildning
Fysitaca
Ledarutbildning Barnfotboll

13/10
10/11
1/12
11-13/10
9-10/11
17-20/10
11-13/10
19/9
9/11
30/11

Hässleholm
Lund
Kristianstad
Landskrona
Malmö
Malmö
Helsingborg
Malmö
Bunkeflo
Helsingborg
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SPELARUTBILDNINGSPLAN
Skånes FF bjuder in till en informationskväll kring SvFFs Spelarutbildningsplan. Föreningen har möjlighet
att få en instruktör från Skånes FF/Skåneidrotten som jobbar med spelarutbildning och föreningsutveckling
på föreningens hemmaplan 15-20 tillfällen/säsong – helt utan kostnad!
Informationsträffarna hålls:
Måndagen den 23/9 i Helsingborg
Tisdagen den 24/9 i Södra Sandby
Onsdagen den 25/9 i Kristianstad
Torsdagen den 26/9 i Tomelilla
Anmälan ska vara inne senast 10/9! Anmälningsblankett finns på www.skaneboll.se
För frågor, kontakta Lars Eiswohld 040-59 02 01 eller Allan Lundbladh 040-59 02 14.

FÖRENINGAR SOM SÖKER TRÄNARE TILL 2014
Skånes Fotbollförbund erbjuder nu föreningar som söker tränare för 2014 att anmäla detta för publicering på
vår hemsida. Mer information finns på http://www.skaneboll.se/sokatranare.

LEDIGA TRÄNARE
Även i år har tränare möjligheten att söka uppdrag via www.skaneboll.se. Mer information finns på
http://www.skaneboll.se/lediga.
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