Föreskrifter för
Svenska Cupen, herrar, 2012/2013
1 kap. – Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsregler i tillämpliga delar.
Förening som enligt föreskrifterna är hemmalag är arrangerande förening i enlighet med SvFF:s
tävlingsregler, med undantag om vad som föreskrivs om finalmatchen enligt § 14.4.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
I match i vilken föreningar i Allsvenskan och Superettan möts har föreningarna skyldighet att följa särskilda
tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan (STB).
SvFF:s TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. – Administration
Tävlingens genomförande
1§

Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 45 minuter.
Är match inte avgjord ska speltiden utsträckas med en förlängning om 2 x 15 minuter. Har matchen ändå
inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

2§

Ersättare
Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får bytas in under match.
Spelare som bytts ut får inte återinträda i spelet.
Utvisad spelare får inte ersättas.

3§

Pokal och prismedaljer
Segrande förening erhåller en inteckning i den trofé som uppsatts för tävlingen. 18 spelare får guldmedaljer.
18 spelare i förlorande finallag får stora silvermedaljer.
18 spelare i respektive lag erhåller medaljer. Utöver dessa har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter
avslutad tävling – ansöka om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om
spelaren deltagit i spel för föreningen i Svenska Cupen.

4§

Kvalificering till UEFA Europa League, herrar
Segrande lag i Svenska Cupen herrar kvalificerar sig för deltagande i UEFA Europa League. Om segrande lag i
Svenska Cupen, genom sin placering i Allsvenskan, redan är kvalificerat för UEFA Europa League utses övriga
UEFA Europa League-lag genom lagens placeringar i Allsvenskan. Om segrande lag är kvalificerat för
Champions League får förlorande finallag platsen i UEFA Europa League.
Antalet platser i Champions League och UEFA Europa League för respektive nation bestäms från år till år.
Metoden att utse respektive nations representanter i de europeiska cuperna har fastställts av UEFA.

5§

Anmälan
Samtliga föreningar i Allsvenskan och Superettan år 2012 (SEF-lag) samt 64 föreningar som utses av SDF:en
(SDF-lag) deltar i Svenska Cupen, herrar, 2012/2013. Antalet SDF-lag fördelas mellan SDF utifrån turordning
för SDF baserad på distriktens antal elvamannalag (pojklag och herrlag) per den 30 juni 2011.
Anmälan – åtföljd av föreskriven grundavgift – ska göras via FOGIS till SvFF senast den 15 mars 2012. I det
fallet att SDF-lags distriktsförbund genomför kvalificering till Svenska Cupen, herrar, under perioden från och
med den 15 februari till och med den 1 juni 2012 ska dock anmälan istället ske senast på ett av SvFF fastställt
datum.
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6§

Lottning och spelordning
Lagens serietillhörighet 2012 gäller som utgångspunkt för bedömning enligt §§ 7.1-2.
Omgång 1

Geografisk spelordning. Lag från lägre serienivå ska ha hemmamatch. I match med lag
från samma serienivå ska först framlottat lag ha hemmamatch. Segrande lag avancerar
till omgång 2.

Omgång 2

32 SDF-lag lottas med fri lottning mot 32 SEF-lag. SDF-lag ska ha hemmamatch.
Segrande lag avancerar till omgång 3.

Omgång 3

Gruppspel i åtta fyralagsgrupper som genomförs via enkelmöten.
De sexton högst rankade lagen enligt § 7.1 placeras in i gruppspelet enligt nedan. De
övriga sexton lagen lottas in i grupperna med fri lottning. Dock kan inte två SDF-lag
lottas in i samma grupp, om inte antalet SDF-lag som kvalificerat sig till omgång 3
överstiger åtta till antalet. Högst rankat övrigt lag som lottats in i gruppen placeras in
som C och återstående lag placeras in som D.
Grupp 1
A: lag 1
B: lag 16
C: lottning
D: lottning

Grupp 2
A: lag 2
B: lag 15
C: lottning
D: lottning

Grupp 3
A: lag 3
B: lag 14
C: lottning
D: lottning

Grupp 4
A: lag 4
B: lag 13
C: lottning
D: lottning

Grupp 5
A: lag 5
B: lag 12
C: lottning
D: lottning

Grupp 6
A: lag 6
B: lag 11
C: lottning
D: lottning

Grupp 7
A: lag 7
B: lag 10
C: lottning
D: lottning

Grupp 8
A: lag 8
B: lag 9
C: lottning
D: lottning

Varje lag i respektive grupp möts en gång där två lag har två hemmamatcher.
Deltagande SDF-lag har rätt till två hemmamatcher. Vid fördelning av hemmamatcher
mellan SEF-lag ska högst rankat lag ha rätt till två hemmamatcher. A och B ska mötas i
sista matchomgången och A ska vara hemmalag i den matchen.
Placering i gruppspelet avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning
avgörs placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och
insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har
lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. Är inte det inbördes
resultatet mellan lagen heller inte avgörande erhåller det högst rankade laget
gruppsegern.
Respektive gruppsegrare avancerar till kvartsfinal.

7§

Kvartsfinal

De fyra ”bästa” gruppsegrarna ska ha hemmamatch och lottas med fri lottning mot
övriga fyra gruppsegrare. I det fall att det ej går att skilja mellan fjärde och femte
”bästa” gruppsegrare erhåller det högst rankade laget hemmamatch.

Semifinal

Fri lottning. Först dragna lag ska ha hemmamatch.

Final

Spelas på Swedbank Arena. SvFF arrangerar matchen och hemmalag i finalmatchen
utses genom fri lottning.

Rankning av lag
Lagens serietillhörighet 2012 gäller som utgångspunkt för bedömning enligt §§ 7.1-2.

7.1

Rankning av lag
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Från och med omgång 3 till och med finalmatchen rankas de 32 lagen som kvalificerat sig från omgång 2
(lagen erhåller plats 1-32). Rankning baseras på deltagande lags seriespel i en jämförelse den 15 november
2012 av i första hand serienivå, i andra hand erhållna poäng, i tredje hand målskillnad samt i fjärde hand
flest antal gjorda mål.
7.2

”Bästa” lag
Vid tillämpning av föreskrifterna innebär ”bästa” en jämförelse av matcher i omgång 3 enligt följande
förutsättningar; i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål.

8§

Speldagar
Omgång 1
Senast 5 augusti
Omgång 2
18 alt. 19 augusti 2012

64 SDF-lag
32 segrare i omgång 1, samt
32 SEF-lag

Omgång 3
Matchomgång 1 – 9 alt. 10 mars 2013
32 segrare i omgång 2
Matchomgång 2 – 16 alt. 17 mars 2013
Matchomgång 3 – 23 alt. 24 mars eller 30 alt. 31 mars 2013
(fastställs av TK med utgångspunkt från årsplanen 2013)
Kvartsfinaler
17 april 2013

8 gruppsegrare

Semifinaler
27 april 2013

4 segrare i kvartsfinaler

Final
23 alt. 26 maj 2013

2 segrare i semifinaler

Match i omgång 1 ska senast genomföras på ovan angiven speldag. Matcher i övriga omgångar ska
genomföras på de ovan angivna speldagarna.
Speldagar i omgång 3 – final kan komma att förändras med utgångspunkt av årsplanen 2013 som fastställs
av SvFF:s TK.
9§

Matchdag och tid för avspark
Tid för avspark ska meddelas SvFF:s tävlingsavdelning senast inom fem (5) dagar från den dag föreningarna
erhållit spelordningen.
Om berörda föreningar inte kan komma överens om speldag gäller den i 2 kap. 8 § angivna speldagen som
speldag i matchen, om inte SvFF beslutar annat. SvFF kan, om särskilda skäl föreligger, efter skriftlig
framställning från berörda föreningar, bevilja andra speldagar än de som anges i 2 kap. 8 §.
Generellt gäller att berörda föreningar har rätt till en dags speluppehåll mellan cup- och seriematch eller
vice versa.

Matchens genomförande
10 §

Planstorlek mm.
Förening ska spela sina matcher på plan som ska vara minst 100 x 60 meter.
Om hemmalaget inte kan erbjuda spel på gräs eller konstgräs övergår matchen till bortalaget. Om inte heller
bortalaget kan erbjuda gräs eller konstgräs, spelas matchen på grus, enligt samma förutsättningar som ovan,
d.v.s. om hemmalaget inte kan tillhandhålla grusplan övergår matchen till bortalaget.

11 §

SDF-lags hemmamatch
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SDF-lag har såväl som SEF-lag rätt att spela sin hemmamatch på ordinarie hemmaarena. SvFF:s TK äger dock,
med undantag av detta, rätt att besluta att SDF-lag ska genomföra match eller matcher på av SvFF anvisad
arena i det fall att SvFF bedömer att föreningens ordinarie hemmaarena inte är säker eller på annat sätt inte
lever upp till SvFF:s anläggningskriterier.
Den av SvFF anvisade arenan ska befinna sig i hemmalagets geografiska närhet, ska av SvFF bedömas vara
säker och ska i övrigt uppfylla SvFF:s anläggningskriterier. Finns inte en arena som lever upp till dessa krav
ska istället SvFF:s TK besluta att den aktuella matchen övergår till bortalaget.

Funktionärer
12 §

Domare och assisterande domare
Regioncoach utser domare och hemmalagets distriktsförbund utser assisterande domare i
omgång 1. I övriga omgångar utser SvFF:s Domarkommitté (DK) domare och assisterande
domare.
Fjärdedomare tillsätts i omgång 3 när SEF-lag möts och i samtliga matcher från och med kvartsfinal.

Ekonomi
13 §

Avgifter

13.1

Anmälningsavgift
Grundavgift
Avgift/omgång

2.000 kr
1.000 kr

13.2

W.o.-avgift
Lag som uteblir från match ska erlägga w.o.-avgift om 2.000 kr.

14 §

Ekonomiska föreskrifter

14.1

Rättigheter
SvFF äger samtliga marknads- och medierättigheter avseende Svenska Cupen.

14.2

Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från hemmamatch.

14.3

Gästande förening
Gästande förening erhåller reseersättning enligt följande:
när enkel resa är högst 50 mil dras 10 mil från det faktiska reseavståndet enkel resa, varefter
återstående mil enkel resa ersätts med 500 kr per mil
när enkel resa överstiger 50 mil ersätts varje mil enkel resa med 700 kr per mil.
Reseersättning utbetalas utan ansökan. När förening blivit utslaget ur Svenska Cupen insätts berättigat
belopp på föreningens plus- eller bankgirokonto.
Reseavstånd uträknas enligt Eniro.
För kost- och logikostnader utgår ingen ersättning.

14.4

Finalmatchen
SvFF arrangerar finalmatchen. De ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna i samband med
finalarrangemanget fastställs av Förbundsstyrelsen i särskilda anvisningar.

15 §

Ersättning till domare och assisterande domare
Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i enlighet med föreskrifter gällande ekonomisk
ersättning till domare. Arvodet baseras på den högsta serienivån som lagen tillhör, dock utgår arvode som
högst motsvarande Superettan. Undantag gäller i semifinal och final, då allsvenskt arvode ska gälla.
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Arrangerande förening ska utbetala samtliga domarkostnader (inklusive flyg- och hotellkostnad).

3 kap. - Bestraffning
1§

Föreningars ansvar
I samtliga matcher i Svenska cupen äger förening ansvar för sina respektive spelares, ledares och supportrars
uppförande i enlighet med SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB), samt SvFF:s STB i det fall att två SEF-lag möts.

2§

Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse
i enlighet med vad som föreskrivs i 3 kap. 1, 3-4 §§ SvFF:s Tävlingsbestämmelser. Ackumulering av varningar
tillämpas inte i Svenska Cupen.

4 kap. - Ärendehantering
1§

Administration
SvFF administrerar turneringen.

2§

Tävlingsstyrelse
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

3§

Beslutsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler samt i
bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
SvFF:s TK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden.

5 kap. - Representationsbestämmelser
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet efter
den 7 september får inte delta i resterande matcher i Svenska Cupen innevarande kalenderår.
Spelare har i Svenska Cupen endast rätt att representera den förening för vilken spelaren är registrerad.
SDF:s bestämmelser om representation med stöd av 2 kap. 21 § Representationsbestämmelserna kan inte
tillämpas i Svenska Cupen.
Förening ska delta i Svenska Cupen med bästa lag.

Föreskrifterna fastställda av Förbundsstyrelsen den 12 februari 2012.
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