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Tävlingsregler Herr
§1 Spelordning
Fotbollsklubbarnas Samorganisations lottning gäller som spelordning
§2 Domare
Huvuddomare och assisterande domare beställs av hemmalag, som delar kostnaderna med
bortalaget. Vid finalspel dvs från kvartsfinalerna betalar Fotbollens Samorganisation domarna, men
hemmalaget bokar dessa.
§3 Spelplan
Hemmalag betalar planhyra fram till finalen då Samorganisationen bokar och betalar planhyra.
§4 Försäljning
Hemmalag ansvarar för att det finns någon form av förtäring att köpa under matcherna.
Hemmaklubben har rätt till alla intäkter.
§5 Entréavgifter
Hemmalaget ansvarar valfritt om det tas entréavgift under MM matcherna som förnärvarande är 50,Vid finalen förbehåller sig Samorganisationen rätten till entréavgifterna.
§6 Straffavgifter
Straffavgifter om 500,- samt domarkostnader debiteras den förening som inte kommer till match.
§7 Matchrapporter
Matchrapport/Spelarförteckning om möjligt från Fogis skall efter spelad match insändas till
Samorganisationen.
Observera att endast spelare som är registrerade och spelklara för föreningen får användas i
matcherna.
§8 Avbytare
Högst fem (5) avbytare får antecknas på spelarförtäckningen, varav alla fem (5) får bytas in under
match.
Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, så kallade flygande
byte. Bytet skall ske vid mittlinjen i höjd med avbytarbåsen. Avbytaren får inte inträda på spelplanen
förrän den spelare som skall bytas ut, har lämnat planen.
Om skadad spelare lämnar spelplanen på annan plats än vid mittlinjen, får denne ersättas först när
bollen är ur spel.
Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i match, oavsett om man blivit
inbytt eller ej.
Utvisad spelare får inte ersättas.
§9 Hemmalag
Hemmalag är alltid det lag som står först i lottningen eller på dokument gällande den aktuella
matchen.
Hemmalag är alltid ansvarig för att det finns fem (5) matchbollar av rätt storlek samt bra kvalité.
Hemmalaget ansvarar också för att bortalag får tillgång till omklädningsrum, 5 uppvärmningsbollar
samma som matchbollen och spelplanen 45 minuter innan matchstart.
§10 Matchtid
2 x 45 minuter
§11 Oavgjort resultat
Vid oavgjort resultat efter ordinarie speltid tillämpas straffläggning enligt SvFF
tävlingsbestämmelser, (gäller endast vid finalspelen dvs från kvartsfinalerna) Varje lag lägger

fem(5) straffar växelvis. Om, resultatet fortfarande är oavgjort då, fortsätter straffsparksläggningen
med vars sin straff växelvis till ett avgörande sker.
Om ett av lagen avslutar matchen efter ordinarie tid med fler spelare på plan än motståndaren ska de
reducera sitt spelarantal till samma som motståndaren.
Endast spelare som avslutar matchen på plan får delta i straffläggningen. Domaren skall informeras
dels om vilka spelare som är uteslutna av ovanstående skäl samt vilka som är uttagna till
straffsparksläggning.
§12 Övrigt
Endast spelare som är registrerade och spelklara för föreningen får deltaga i tävlingen.
I övrigt gäller SvFF tävlingsbestämmelser
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