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Nyheter i Svenska Fotbollförbundets tävlingsregler
säsongen 2020
Inledning
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF:s) Representantskap genomfördes den 19 november
2019 och fastställde de tävlingsregler som gäller för säsongen 2020. Följande
information är nyheter och förtydliganden inom svensk fotbolls regelverk. För mer
information om regelinnehållet se https://fogis.se/regelverk.

Tävlingsbestämmelser (TB)
2 kap. 6 §
Beach Soccer ges formell SM-status, vilket innebär att de segrande lagen i SM Beach
Soccer, damer och herrar, kommer att utses till Svenska Mästare.
2 kap. 8 §
Tillägg till seriesammansättningsreglerna för div. 3, herrar med innebörden att vid
synnerliga skäl, t.ex. om den föreslagna sammansättningen av en seriegrupp i div. 3,
herrar skulle medföra extraordinärt långa reseavstånd för de deltagande lagen, får
seriegruppen delas upp i två stycken grupper med 6 lag i varje. Detta förutsätter dock
att minst två tredjedelar av de berörda lagen ställer sig bakom att seriegruppen delas
upp.
4 kap. 11 §
Vid match i förbundsserierna ska den arrangerande föreningen tillhandahålla
gästande förening och domarna omklädningsrum. Dessa ska ligga i anslutning till
arenan. Detta gäller även matcher fr.o.m. gruppspelet i Svenska Cupen, damer och
herrar. Viss möjlighet till dispens föreligger.
6 kap. 6 §
Förening vars ledare, spelare eller supportrar som vid upprepade tillfällen gör sig
skyldiga till våld mot funktionärer får uteslutas ur den serie som laget deltar i.

6 kap. 16 §
Vadhållningsförbudet i Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet utvidgas på så sätt att det inte är tillåtet att
ingå vadhållning på matcher i samma serie som det egna laget deltar i. Med matcher i
samma serie ska förstås matcher i samma seriegrupp, matcher inom ett kvalspel samt
matcher inom en nedflyttnings- eller slutspelsserie. Dessutom är det förbjudet att
ingå vadhållning på match i samma cuptävling som det egna laget deltar i.
7 kap. 18 §
Anmälan mot förening med yrkande om att föreningen ska degraderas till följd av
ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende, ska lämnas in
senast sex månader efter att domstols dom eller myndighets beslut vunnit laga kraft.
Preskriptionstiden var tidigare två månader.
Namnändring
Herrarnas division 1-serie byter namn till Ettan.

Representationsbestämmelser (RB)
3 kap. 8 §
Det införs ett krav på att spelare som inte är medborgare i ett EU-land, en EES-stat
eller Schweiz och som ska delta i Elitettan måste vara professionella. Det innebär bl.a.
att spelaren måste beviljas ett arbetstillstånd av Migrationsverket.
6 kap. 4 §
Spelare som inte är medborgare i ett EU-land, en EES-stat eller Schweiz och som ska
representera ett förbundsserielag som amatör måste ha ett uppehållstillstånd i
Sverige (ej grundat på besök) för att kunna beviljas speltillstånd. Uppehållstillståndet
måste ges in till SvFF innan speltillstånd beviljas. Arbetstillstånd utan
uppehållstillstånd medför ej rätt att beviljas speltillstånd.
Vid extraordinära omständigheter, t.ex. tungt vägande humanitära skäl kan ett
tillfälligt speltillstånd utfärdas. Det tillfälliga speltillståndet ger spelaren rätt till att
delta i spel som amatör till slutet av innevarande säsong. Spelare som beviljats ett
sådant speltillstånd får endast registreras för en förening under tiden speltillståndet
är giltigt.
Spelare som vistas i landet utan stöd av myndighetsbeslut eller författning eller
registreras i strid med förevarande bestämmelse ska anses som obehörig spelare,
vilket kan föranleda bestraffning enligt SvFF:s tävlingsregler eller 14 kap. RF:s
stadgar.

Särskilda tävlingsbestämmelser för föreningar i OBOS Damallsvenskan,
Allsvenskan samt Superettan
2 kap 27 § (STB dam) resp. 2 kap 30 § (STB herr)
Kravet på att plantäckning ska vara installerad på arenor med naturgräs tas bort.
4 kap. 1 §
Arrangerande förening är, om inte annat beslutats av behörig myndighet eller med
stöd av SvFF:s tävlingsregler, skyldig att bereda publik tillträde till arenan i samband
med match.

Tävlingsbestämmelser för futsal (FTB)
Begrepp
Professionell spelare: Definitionen av professionell spelare har justerats på så sätt att
den som under en säsong (1 juli - 30 juni) från förening uppbär lön eller annan
inkomstskattepliktig förmån till ett sammanlagt belopp om lägst 10 000 kr. Tidigare
tog definitionen sikte på spelarens inkomstskattepliktiga förmån under ett
kalenderår.

