SVENSKA RUGBYFÖRBUNDETS
TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2020
Version
TB 2009

D AT U M
Rev A 09 06 03

AV S E R
Uppdateringar från 2009 till 2009

S I G N AT U R
RE

TB 2010

2010 09 12 30

Uppdateringar från 2009 till 2010

MS

TB 2010

10 06 01

Uppdateringar under §8.3, §9.3 och §19

TB 2011

11 02 10

Uppdateringar från 2010 till 2011

DK

TB 2012

12 03 10

Uppdateringar från 2011 till 2012

SL

TB 2012

12 05 09

Uppdatering gällande definition av SK EG

TB 2013

Apr 2013

Uppdatering inför säsong 2013

TK

TB 2014

13 12 08

Uppdatering inför säsong 2014

KE

TB 2015

15 04 11

Uppdatering inför säsong 2015

JS

TB 2015

15 04 30

Korrekturrättningar

JS

TB 2016

16 03 27

Uppdatering inför säsongen 2016

TB 2017

17 04 16

Uppdatering inför säsongen 2017

JS

TB 2018

18 05 12

Uppdatering inför säsongen 2018

PN

TB 2020

191117

Uppdatering inför säsong 2020

NJ

Innehållsförteckning
Kapitel

Sida

0 DEFINITIONER

2

1 ALLMÄNT

3

2 REPRESENTATION

6

3 TÄVLING

11

4 PROTEST5 DOMARE

, TÄVLINGS- OCH DISCIPLINÄRENDEN

OCH MATCHFUNKTIONÄRER

6 SJUKVÅRD
7 RENT

SPEL

OCH SÄKERHET

24
30
33
35

Sid 1

0 Definitioner
WR World Rugby, Internationella Rugbyförbundet RE Rugby Europe, Europeiska Rugbyförbundet
SRF Svenska Rugbyförbundet, Sveriges Nationella Rugbyunion förbund SDF Specialdistriktsförbund, Distriktets
Rugbyförbund
RF Riksidrottsförbundet RS Riksidrottsstyrelsen RIN Riksidrottsnämnden
FS Svenska Rugbyförbundets Förbundsstyrelse DN Svenska Rugbyförbundets Disciplinnämnd
TK Svenska Rugbyförbundets Tävlingskommitté TB Svenska Rugbyförbundets tävlingsbestämmelser.
EB Svenska Rugbyförbundets ekonomiska bestämmelser. EA Svenska Rugbyförbundets Elitansvarige Landslag.
WO Walk Over
IOK Internationella Olympiska kommittéen
TU Svenska Rugbyförbundets Tekniska Utvecklare DopK Riksidrottsförbundets Dopingkommitté
ISF Internationellt specialidrottsförbund WADA World Anti-Doping Association
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1 Allmänt
1.1 Syfte
SRF bedriver rugby enligt World Rugbys regelverk som idrottslig verksamhet.
SRF delar in rugbyn efter ålder och ambitionsnivå. Med barnrugby avses i allmänhet idrott till och med tolv års
ålder. Med ungdomsrugby avses idrott för tonåringar och unga vuxna 13 -25 år. Med vuxenrugby avses idrott
för dem som är över 25 år.
I ungdomsrugbyn och vuxenrugbyn skiljer vi på breddrugby och elitinriktad rugby.
I den elitinriktade rugbyn är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddrugbyn är
hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Förbundsstyrelsen har den 2019-11-17 godkänt dessa Tävlingsbestämmelser och har gett TK i uppdrag att
planera och leda förbundets nationella tävlingsverksamhet på elitinriktad- och breddnivå för vuxna samt att
utföra tillsyn av den tävlingsverksamheten enligt gällande bestämmelser.

1.2 Spelregler
1.2.1 SRF:s Tävlingsregler
Alla tävlingsmatcher ska spelas i enlighet med SRF:s tävlingsregler, vilka följer World Rugbys Regulations, om
inte annat godkänts av SRF:s styrelse (Förbundsstyrelsen).
SRF får anta nationella tävlingsregler, i linje med WR Regulations och RF Stadgar, som har högre begränsningar
än dessa.
Med SRF:s tävlingsregler avses i rangordning:
1. SRF:s tävlingsbestämmelser (TB), 2. utförandereglerna Rugby Laws och 3. tävlingsanvisningarna SRF:s
Tävlingsföreskrifter. TK har rätt att utfärda tävlingsanvisningar om tillämpningen av SRF:s TB genom SRF:s
Tävlingsföreskrifter. TK har även rätt att utfärda riktlinjer till vägledning vid tillämpningen av TB
tävlingsreglerna.

1.2.2 Särskilda tävlingsregler
För tävling, som administreras eller har speltillstånd av TK eller Distriktsförbundens (SDF) styrelser, kan
särskilda evenemangs- eller grenspecifika tävlingsbestämmelser utfärdas av Förbundsstyrelsen och
serieanvisningar om tillämpningen av SRF:s TB genom Serieföreskrifter utfärdas av TK respektive vederbörande
SDF-styrelse.
SDF kan besluta om särskilda serieanvisningar inom sitt geografiska verksamhetsområde.

1.2.3 Regeländringar och tolkningar
SRF/TK äger rätt att under säsong genomföra större förändringar utifrån WRs direktiv om synnerliga skäl
finnes. Vid regeltvist/tolkningstvist gäller TKs tolkning av WRs regelverk.

1.2.4 Regelefterlevnad
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens samt föreningens medlemmars skyldighet att förviss
a sig om och efterleva innehållet i SRF:s tävlingsbestämmelser vid varje tid gällande tävlingsregler.
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler kan enligt 14 kap § 2 punkt 14 i RF:s stadgar och WR
Regulation 18 medföra bestraffning i enlighet med TB och/eller EB.

Sid 3

Underlåtenhet att inom förelagd tid betala föreskriven avgift eller att insända föreskriven eller av SRF eller SDF
begärd uppgift eller utlåtande kan enligt 14 kap § 2 punkt 1 i RF:s stadgar medföra bestraffning i enlighet med
TB och/eller EB.

1.3 Speltillstånd
1.3.1 Tävlingsrättigheter
SRF äger rätten till samtliga matcher och turneringar som spelas i Sverige.
SRF äger rätten till alla mediasändningar av sina landskamper och nationella tävlingsspelsarrangemang som är
angivna under TB § 3.1 samt reklam- och sponsoravtal i samband med dessa sändningar. Den rätten kan
överlåtas genom avtal till arrangerande SDF, förening eller person.

1.3.2 Tillstånd för reklam- och sponsring
Matchfunktionärer utsedda av SRF får inte ingå i reklam- eller sponsoravtal utan SRF:s skriftliga medgivande.
SRF, SDF eller förening (spelare och ledare) får ingå i eller godkänna reklam- eller sponsoravtal samt ta emot
ekonomiska bidrag så länge det inte är kränkande, nedsättande eller strider mot SRF:s policys.

1.3.3 Speltillstånd i tävling ej arrangerat av SRF, SDF eller förening ansluten till SRF
För deltagande i tävling eller uppvisning i rugby eller idrottslig verksamhet som är nära besläktad med SRF: s
verksamhet krävs enligt 8 kap 8 § i RF:s stadgar SRF:s tillstånd. Det gäller även vid tävling eller uppvisning i
utlandet eller att arrangör inte är ansluten till SRF eller annat Nationellt rugbyförbund i WR.
Deltagande i verksamhet nära besläktad med SRF:s verksamhet får inte begränsa deltagandet i SRF:s
verksamhet.
Man har generellt tillstånd för utbyte med de nordiska länderna, men en skyldighet att skicka in vem som
deltar.

1.3.4 Speltillstånd för utländska lag
För utländska lag krävs i hemlandet motsvarande anknytning till Nationellt rugbyunion förbund i WR för att få
tävla i Sverige samt tillstånd från sitt Nationella rugbyunionförbund.
Föreningar får endast vara anslutna till det Nationella Rugbyunion förbund som de geografiskt tillhör.

1.3.5 Publicering speltillstånd
SRF arrangerade serier och tävlingsmatcher publiceras i SRF:s tävlingssystem.
SRF/SDF turneringar och tävlingsmatcher med speltillstånd publiceras i SRF:s förteckning av speltillstånd.

1.4 Ansökan speltillstånd
1.4.1 Kvalificeringskriterier för anmälan
Förening/SDF ska, för att ha rätt att anmäla lag till seriespel, senast vid anmälan till seriespel uppfylla de
fastställda kraven. Kraven är medlemskap i SRF och Riksidrottsförbundet (RF) samt ha fullgjort sina
ekonomiska skyldigheter mot SRF och/eller berört SDF.

1.4.2 Speltillstånd för turnering
Föreningar ska ansöka om speltillstånd för att få anordna turnering eller tävlingsmatch för SRF anslutna eller
från i andra Nationella rugbyunion förbund i WR anslutna deltagare.
Föreningar ska hos SDF ansöka om speltillstånd för att få anordna turnering eller tävlingsmatch för endast
inom samma SDF anslutna deltagare inom SDF geografiskt begränsade område.
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1.4.3 Tillfälligt Speltillstånd i utlandet
Föreningar eller spelare ska ansöka om tillfälligt speltillstånd i utlandet för att få delta turnering eller enstaka
tävlingsmatcher arrangerad i utlandet.
Undantag kan göras för spelare som deltar i landslag. Den bedömningen görs av Elitkommittén samråd med
spelare och klubb.
Vid match utanför Sveriges gränser åligger det även föreningen att tillse att lämpligt försäkringsskydd finns.
Man har generellt tillstånd för utbyte och spel i de nordiska länderna, under förutsättning att föreningen har
skickat in vilka som deltar, under vilka datum och vilken typ av aktivitet som ska genomföras.

1.4.4 Ansökningsprocedur
Ansökan om speltillstånd sker på speciell blankett/formulär senast 7 dagar innan tävlingsdag.
Länk till dokument/formulär:

1.4.5 Spel utan speltillstånd
Vid utebliven ansökan kan föreningens representationslag bestraffas med lagvarning samt straffavgift enligt
EB.

1.5 Föreningars omkostnader
Förening som deltar i tävlingar, arrangerade eller av SRF/SDF fått speltillstånd, svarar för sina omkostnader.
Utöver vad som gäller enligt licensförsäkringen deltar spelaren på egen risk vid såväl träning som tävling.

1.6 Ändring av bestämmelser
Det World Rugby beslutar om regelförändringar kan introduceras i Sverige under säsongen eller på årsbasis.
Förbundsstyrelsen äger, under löpande spelsäsong, rätten att ändra gällande tävlingsbestämmelser.
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2 Representation
2.1 Spelarregistrering
2.1.1 Spelarlicens
Alla spelare ska enligt WR Regulations 4 vara registrerade för ett nationellt rugbyunion förbund (SRF) för att få
utöva rugby (träning och match).
Endast spelare som är licensierade och iakttar tävlingsreglerna äger rätt att delta i tävlingar som arrangeras av
eller givits speltillstånd till av SRF/SDF.

2.1.2 Försäkring
Alla licensierade spelare och ledare är försäkrade på träning och match i ett basskydd. Försäkringen gäller alla
slag av matcher som är arrangerade eller har speltillstånd av SRF/SDF. SRF ansvarar inte för olicensierade
spelare som skadar sig och därmed är oförsäkrade.

2.1.3 Licensiering av spelare
Ansökan om licens görs enligt SRF:s Föreskrift 2-1-1 Licensiering och godkänns av SRF när Licensavgift enligt EB
är erlagd.
Licensen gäller från datum för godkännande av licensansökning till den innevarande licensperiodens utgång
nästkommande år.
Licensen upphör även vid begäran om Internationellt speltillstånd (Clearance) med undantag för TB § 2.2.5.

2.2 Spelarövergång
2.2.1 Övergångsperiod
Övergångar kan göras när som helst under året (dock 90 dagar innan slutspel i högsta serien om spelaren ska
bli spelklar för slutspel). Finns det datum i dem uppdaterade serieförskrifter är det datumet som gäller för
övergångar innan slutspel för högsta serien.
Ansökan om övergång görs enligt SRF:s Föreskrift 2.2 Spelarövergång och godkänns av SRF när övergångsavgift
enligt EB är erlagd.

2.2.2 Mellan föreningar anslutna till SRF
Varje spelare som är, eller senaste 36 månaderna har varit, licensierad i en SRF-ansluten förening kan byta
förening genom en spelarövergång.
Detta gäller spelare från och med det år den fyller 17 år och inte har en styrkt skuld till moderföreningen.

2.2.3 Mellan förening från ett annat nationellt rugbyunion förbund och SRF-ansluten förening
Varje spelare som är, eller senaste 36 månaderna har varit licensierad i ett annat WR-anslutet nationellt
rugbyunion förbund, kan byta förening genom en spelarövergång.
Detta gäller spelare som vistas legalt i Sverige från och med det år den fyller 17 år och inte är kontraktsbunden
till sin moderförening eller avstängd från tävlingsspel längre än 5 veckor.
Spelarens nuvarande förbund ska lämna speltillstånd (Clearence) samt avregistrera spelaren vid övergång.
I de fall en spelare behöver särskild försäkring är det föreningens ansvar att se till att detta införskaffas. Olika
behov kan gälla för spelare från olika länder.

2.2.4 Mellan SRF-ansluten förening och förening från annat nationellt rugbyunion förbund
Varje spelare som är, eller senaste 36 månaderna har varit licensierad i SRF, kan byta förening i ett annat WR
anslutet nationellt rugbyunion förbund genom en spelarövergång.
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SRF ska lämna speltillstånd (Clearence) samt avregistrera spelaren vid övergång.
Om spelaren är landslagsaktuell för SRF:s representationslandslag kan även EA lämna speltillstånd. EA måste
vidarebefordra speltillstånden till TK.
Detta gäller spelare från och med det år den fyller 17 år och inte har en styrkt skuld till moderföreningen eller
avstängd från tävlingsspel längre än 4 månader.

2.2.5 Studerande och militär personal från utlandet
Studerande och militärt tjänstgörande personal får enligt WR Regulations 4 vara registrerade för två olika
nationella rugbyförbund samtidigt.
Övergång sker då enligt TB § 2.2.2

2.2.6 Kompensation för spelarutveckling
När en spelare för första gången ingår i en skriftlig överenskommelse om ersättning inom 36 månader efter
byte av förening i olika nationella rugbyunion förbund, så har SRF och moderförening rätt till kompensation
enligt WR Regulation 4.7.4 för spelarutveckling.
SRF och moderförening ska ha ett godkänt utvecklingsprogram för spelare mellan 17 -23 år för att
kompensation ska erhållas.
SRF får besluta om fördelning av kompensation till moderföreningar.

2.3 Samarbetsavtal
2.3.1 Samarbetes lag
Föreningar och SDF inom SRF kan ingå avtal om att spela tillsammans i samma serie på serienivå 1, 2 eller 3
med ett gemensamt lag, ett så kallat samarbetsavtal. Syftet ska vara att skapa ett lag som erbjuder
föreningarnas spelare tävlingsspel.
Varje huvudförening får max ha 2 st samarbetsavtal inom sin egna region/distrikt, dispens ska sökas för
samarbetsavtal utanför sin egna region/distrikt och varje avtal ska formulera vilka lag som avses.
Huvudföreningen ansvarar för det Gemensamma laget gentemot SRF.
Bildandet av ett gemensamt lag får inte innebära att klubbarnas befintliga lag avstår från seriespel i en lägre
serienivå.
Huvudförenings och samarbetsförenings lag får aldrig kvalspela mot Gemensamma laget.
Ansökan om samarbetsavtal görs enligt SRF:s Föreskrift 2.3 Samarbetsavtal och kan godkännas av SRF när
registreringsavgift enligt EB är erlagd och handlingsplan är inskickad.

2.3.2 Farmarlag
Två föreningar inom SRF kan ingå avtal som förkortar tiden vid spelarövergångar mellan lagen i olika serier, ett
så kallat farmarklubbsavtal. Syftet ska vara att erbjuda föreningarnas spelare tävlingsspel på olika nivåer. Dessa
avtal sluts mellan två redan befintliga föreningar eller mellan befintlig och en nybildad förening.
Varje moderklubb får ha max 3 st antal farmarklubbar sin egna region/distrikt, dispens ska sökas för
farmaravtal utanför sin egna region/distrikt och varje avtal ska formulera vilka lag som avses.
Moderklubb får endast ha ett farmarlag eller B-lag per serie i serienivå 2. Farmarlag måste delta i lägre serie än
moderklubbens första lag.
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En förening får vara farmarklubb till flera moderklubbar samtidigt, men deras respektive lag får inte delta i
samma serie i serienivå 1, 2 och 3A nationell.
Farmarlag får aldrig kvalspela mot moderförenings lag eller annat farmarlag med samma moderförening.
Ansökan om farmaravtal görs enligt SRF:s Föreskrift 2-3 Samarbetsavtal och kan godkännas av SRF när
registreringsavgift enligt EB är erlagd och handlingsplan är inskickad.

2.3.3 Spelklar vid övergång mellan samarbetslag
2.3.3.1 Spelklar vid övergång mellan gemensamt lag och lag i moderförening
För spelare i berörda föreningar (huvudförening/samarbetsförening) gäller följande:
● Vid övergång till Gemensamt lag från moderförenings lag är spelaren spelklar efter 4 dagar. Spelare bör dock
beakta World Rugbys Guidelines om maxspeltid.
● Vid övergång från moderförenings lag till Gemensamt lag är spelaren spelklar efter 4 dagar. Spelare bör dock
beakta World Rugbys Guidelines om maxspeltid.

2.3.3.2 Spelklar vid övergång mellan farmarlag och lag i moderförening
För spelare i berörda föreningar (moderklubb/farmarklubb) gäller följande:
● Vid övergång till moderklubb från farmarklubb är spelaren spelklar efter 4 dagar.
● Vid övergång från moderklubb till farmarklubb är spelaren spelklar efter 4 dagar. Bestämmelserna gäller
även för föreningars B-lag som har sitt första lag i en annan serie. Max 6 st spelare från moderklubben får
spela med farmarklubben åtgången.
Spelare bör dock beakta World Rugbys Guidelines om maxspeltid.

2.4 Lån av spelare
2.4.1 Utlåning
Klubbar utan Farmarklubbsavtal mellan varandra kan komma överens om ett skriftligt utlånings avtal som
skickas till SRF/TK, där man stipulerar en viss tid där spelaren samtidigt spelar i för en annan klubb i serienivå 1,
2 och 3A nationell utan att behöva genomföra en spelarövergång. Syftet är att en spelare i fråga ska få
möjligheter till utveckling och speltid i serienivå 1, 2 och 3A nationell samt kunna delta i andra tävlingsgrenar
inom rugbyn än vad moderklubben deltar i.
Utlånade spelare måste uppfylla kraven i § 2.5 Spelklar.
Max 3 spelare med skriftligt utlånings avtal får användas per match av klubb vid tävlingsmatch. Skriftligt
utlånings avtal ska medföras vid match och kunna uppvisas på begäran.
Utlånings avtal kan endast tillämpas på A-licensspelare och vara giltig under gällande licensperiod.
Under utlåningsperioden kan spelaren, moderföreningen eller den nya föreningen ej registrera
övergångshandlingar till tredje förening gällande utlånad spelare.
Registrering av Utlånings avtal görs på särskilt formulär och godkänns av SRF/TK när registreringsavgift enligt
EB är erlagd.
Har man fler spelare med utlånings avtal eller spelare som inte har utlånings avtal kommer föreningen
bestraffas enligt EB och TB 2.5.4.
Efter att spelad varit utlånad till serienivå 1, 2 och 3 nationell blir åter spelklar för sin förening efter 4 dagar.
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2.4.2 Inlåning
I Serienivå 3b och 4 så kan spelare lånas in från vilket lag som helst inklusive motståndarlaget om fullt lag inte
finns. Inlånade spelare måste uppfylla kraven i § 2.5 Spelklar. Alla spelare ska skrivas in i Profixio.
Kvalitet på spelare bör väljas med utgångspunkt att få en bra jämn matchning mot det andra laget.

2.4.3 1:a-ledsspelare
I alla Serienivåer så kan 1:a-ledsspelare lånas in från vilket lag som helst inklusive motståndarlaget om inte
minst 3 st. 1:a-ledsspelare finns i egna laget vid tävlingsmatch.
Inlånade 1:a-ledsspelare måste uppfylla kraven i § 2.5 Spelklar.
Egna och inlånade 1:a-ledsspelare får tillsammans vara max 5 st. vid tävlingsmatch.
Kvalitet på spelare bör väljas med utgångspunkt att få en bra jämn matchning mot det andra laget.
Motståndarlaget ska godkänna de inlånade 1:a-ledsspelarna minst 2 dagar innan aktuell tävlingsmatch.

2.5 Spelklar
2.5.1 Spelklar i tävlingsmatch
Samtliga spelare som vistas lagligt i Sverige äger rätt att delta tävlingsmatch som är arrangerat av eller givits
tillstånd till av SRF/SDF. Förutsättningen är att:
● Spelaren är licensierad och därmed försäkrad.
● Spelarens eventuella övergång eller utlåningsavtal är administrerad.
● Spelaren får ej vara diskvalificerad eller avstängd från tävlingsmatch.
● I händelse av att spelaren kommer från någon annan av World Rugbys medlemsnationer ska det inkommit
en ”Clearence” enligt TB § 2.2.3.

2.5.2 Spelklar i seniorrugby
Samtliga spelare som under året fyller 19 år eller är äldre och uppfyller kraven i TB § 2.5.1 äger rätt att delta i
tävling för vuxna som är arrangerat av eller givits tillstånd till av SRF/SDF.
Ansökan om åldersdispens görs enligt SRF:s Föreskrift 2-5-2 och den ska godkännas av SRF.

2.5.3 Spelklar i slutspel och cup
För att delta i slutspel krävs att spelaren vid spelarövergång är spelklar för aktuell förening senast 90 dagar
innan slutspel enligt gällande datum i respektive serieföreskrift. Som slutspel klassas match enligt respektive
serieföreskrift.
För Sweden Rugby 7s Series slutspel krävs att spelaren är spelklar innan sista omgången enligt gällande datum
i respektive serieföreskrift.
Dispens från TB § 2.5.3 kan sökas hos TK om synnerliga skäl föreligger.

2.5.4 Åtgärder vid Spel med icke spelklar spelare
Vid förseelse mot TB § 2.5.1 Spelklar i tävlingsmatch har TK enligt TB § 4.3 rätt att besluta om en eller flera av
följande påföljder:
● Om förening har agerat med ringa oaktsamhet; o 3 lagvarningar, samt o motståndares vinst med 50- 0 och
matchpoängavdrag.
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● Om förening agerat med underlåtenhet eller oaktsamhet; 6 lagvarningar, o straffavgift enligt EB,
motståndares vinst med 50-0 och matchpoängavdrag, samt o uteslutning från slutspels- och placeringsmatcher
● Om förening agerat med uppsåt eller upprepade gånger; 9 lagvarningar, o straffavgift enligt EB, samt o
uteslutning från fortsatt spel och nedflyttning till lägre serienivå nästkommande säsong.

2.6 Deltagande i landskamper
2.6.1 Landskamper arrangerade vid WR eller dess regionala samfunds evenemang
Godkända för spel i SRF:s representationslag är, enligt WR Regulations 8.1, spelare som antingen:
● har en legal förälder eller far-/morförälder som är född i Sverige.
● har bott i Sverige i 36 mån innan aktuell match samt inte har varit uttagen till eller spelat seniorlandskamp
för annat nationellt rugbyunion förbund.

2.6.2 Landskamper arrangerade vid olympiska evenemang
Godkända för spel i SRF:s representationslag är, enligt IOC ś Olympic Charter Rule 41, spelare som:
● har svenskt medborgarskap.
● vid dubbelt medborgarskap eller efter byte av medborgarskap inte har representerat ett annat olympiskt
land de senaste 36 månaderna.

2.6.3 Landslagsspelares skyldigheter
Spelare ska enligt WR och RE Regulations skriftligt förbinda sig att följa deras tävlingsregler och godkänna sin
uttagning till landslagstruppen.
Förening är skyldig att släppa landslagsuttagen spelare till landskampsförberedelser och landskampsspel.
Spelare som skriftligen till SRF godkänt sin uttagning till landslagstruppen för innevarande säsong kan inte
tacka nej till spel i landskamp för att istället spela med klubblaget.
Spelare som uttagits att delta i officiell landskamp/turnering eller av SRF beslutad speciell match, och som har
accepterat uttagningen, har spelförbud 5 dagar före match. Elitkommitté kan söka dispens från
förbundsstyrelsen för längre spelförbud om särskilda skäl föreligger.

2.6.4 Åtgärder vid förseelse mot § 2.6.3 Landslagsspelares skyldigheter
Förseelse kan bestraffas med anmälan till disciplinärende hos DN.
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3 Tävling
3.1 Tävlingsspel
3.1.1 Svenska Mästerskap
SRF anordnar Svenska Mästerskapstävlingar i tävlingsgrenarna:
● Herr och Dam – Rugby 15 ś
● Herr och Dam – Rugby 7 ś
● Ungdomar - Rugby U14- U23
Lag från minst 2 st deltagande föreningar krävs för att arrangera ett mästerskap. För att delta i
Mästerskapstävlingar ska kraven i TB §1.4.1 vara uppfyllda.

3.1.2 Distriktsmästerskap
SRF eller SDF anordnar eller ger speltillstånd för Distrikts Mästerskapstävlingar i tävlingsgrenarna:
● Herr och Dam – Rugby 15 ś
● Herr och Dam – Rugby 7 ś
● Ungdomar - Rugby U14-U20
Lag från minst 2 st deltagande föreningar krävs för att arrangera ett mästerskap.

3.1.3 Seriespel
3.1.3.1 Nationell tävling
SRF anordnar tävlingsspel i Förbundsserier för:
● Herr -Rugby 15 ś (serienivå 1 och 2)
● Dam -Rugby 15 ś (serienivå 2 och 3)
● Herr och Dam -Rugby 7 ś (Sweden Rugby 7s Series)
Minst 4 deltagande lag krävs för att seriespel ska anordnas i respektive nivå och region.

3.1.3.2 Regional tävling
SRF eller SDF anordnar tävlingsspel i Regionala serier för:
● Herr -Rugby 15 ś regionala utvecklingsserier (serienivå 3 och 4)
● Dam -Rugby 15 ś (serienivå 4)
● Herr och Dam -Rugby 7 ś (Regional)
● Herr och Dam -Rugby 10 ś (Regional)
Minst 3 deltagande lag krävs för att seriespel ska anordnas i respektive nivå och region.
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3.1.4 Barn- och Ungdomstävling (Åldersgraderad Barn- och Ungdomsrugby)
3.1.4.1 Nationell tävling
SRF arrangerar anordnar eller ger speltillstånd för Nationell:
Nationell festival för Barn U8-U12 (Åldersgraderad Ungdomsrugby)
Nationell tävling (Ungdoms SM – USM) för Ungdom
Regional tävling
SRF eller SDF anordnar Regional barn och ungdomsrugby:
Rugbyfestival för barn och ungdomar upp till 20 år
Tävlingsspel 7s, 10s och 15s för ungdom upp till 20 år
Samtliga tävlingar, särskilda bestämmelser och speldatum finns att finna på rugby.se, under fliken ”Tävling”,
eller respektive distriktsförbunds hemsida.

3.2.1 Tävlingsspel Rugby 15s
Anmälan till 15s-seriespel ska skickas ut från TK senast 20/10 till klubbar.
Anmälan till av SRF arrangerade 15s-serier ska ske senast den 12/11 och till av SDF arrangerade serier senast
den 20/12.
Efteranmälan tillåts i mån av plats.
SRF arrangerade serier ska vara lagda och publicerade på rugby.se senast den 1/2 och av SDF arrangerade
serier den 1/3.
Tävlingsavgifter enligt EB ska vara betalda senast 1/2. Licensavgifter ska vara betalda senast 1/4.
Seriestart för samtliga 15s-serier bör vara tidigast den 1/4 och senast 7/5 samt avslutas tidigast 15/9 och
senast 25/10

3.2.2 Tävlingsspel Rugby 7s
Anmälan till 7s-seriespel ska skickas ut från TK senast 20/10 till klubbar.
Anmälan till av SRF arrangerade 7s-serier ska ske senast den 20/11 och till av SDF arrangerade serier senast
den 20/12.
Efteranmälan tillåts i mån av plats.
SRF arrangerade serier ska vara lagda och publicerade på rugby.se senast den 1/2 och av SDF arrangerade
serier den 1/3.
Tävlingsavgifter enligt EB ska vara betalda senast 1/2. Licensavgifter ska vara betalda senast 1/3.
Seriestart för samtliga 7s-serier bör vara tidigast den 1/3 och senast 7/5 samt avslutas tidigast 15/6 och senast
15/7.
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3.3 Tävlingsgrenar
SRF och SDF anordnar eller ger speltillstånd för tävlingsmatcher enligt World Rugby By-laws Kap 5 Laws of the
game i:
● 15-manna (Rugby 15s) enligt World Rugby Laws of the game -- Rugby Union
● 10-manna (Rugby 10s) enligt World Rugby Laws of the game -- Ten-a-side Variations
● 7-manna (Rugby 7s) enligt World Rugby Laws of the game -- Seven-a-side Variations ● Barn- och
ungdomsrugby på breddnivå enligt SRF:s Åldersgraderad Ungdomsrugby.
● Barn- och ungdomsrugby på elitinriktad nivå enligt Skandinaviska Ungdomsregler
SDF och Föreningar kan även anordna tävlingsmatcher för motions- eller rekreationssyfte i:
● Touch-rugby enligt World Rugby Leisure Rugby Laws – Touch Rugby
● TAG-rugby enligt World Rugby Leisure Rugby Laws – TAG Rugby
● Beach-rugby enligt World Rugby Leisure Rugby Laws – Beach Rugby

3.4 Tävlingsformat
3.4.1 Seriespel och turnering Rugby 15s
Seriespel anordnas med tävlingsmatcher där flera lag, lika många gånger, möter varandra en eller flera gånger.
Lagen får matchpoäng utifrån matchresultatet.

3.4.2 Sammandragningar
Sammandragningar anordnas med tävlingsmatcher där 3-4 lag möter 2 av lagen 1 gång var under en speldag.
Lagen får matchpoäng utifrån matchresultatet. Lagen rangordnas med det lag som har mest matchpoäng först
och därefter placeras lagen i tur och ordning efter sin matchpoäng i fallande skala.

3.4.3 Festivaler
Festivaler anordnas med tävlingsmatcher där 3-4 lag möter andra lag 1 gång var under en speldag. Antal
matcher och spela lika mycket. Lagen får inga matchpoäng utifrån matchresultatet.

3.4.4 Slutspel och cup Rugby 15s
3.4.4.1 Placeringsmatcher
Placeringsmatcher anordnas med 2-5 lag som möter varandra 1 eller 2 gånger för att fastställa inbördes
rankingplacering eller mötes i en serie.
Om flera lag möter varandra i enkelmöte en gång var ska matcherna fördelas så varje lag får en hemma- och
en bortamatch. Lag med mest matchpoäng ifrån grundserien spelar hemma. Vid lika matchpoäng avgörs vilket
lag som ska spela hemma enligt TB § 3.7.2.
Om flera lag möter varandra i dubbelmöte hemma och borta i respektive placeringsmatch ska högst rankat lag
börja med bortamatch. Vid lika rankning avgörs vilket lag som ska spela hemma enligt TB § 3.7.2.
Lagen spelar en serie där man möter varandra i dubbelmöte hemma och borta i respektive placeringsmatch.
Vid lika rankning avgörs vilket lag som ska spela hemma enligt TB § 3.7.2.
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3.4.4.2 Kvartsfinal
De 8 bäst rankade lagen spelar mot varandra 1 eller 2 gånger enligt följande:
● QF 1: Lag 1 - Lag 8
● QF 2: Lag 2 - Lag 7
● QF 3: Lag 3 - Lag 6
● QF 4: Lag 4 - Lag 5
Om lagen möter varandra i dubbelmöte hemma och borta i respektive kvartsfinal ska högst rankat lag börja
med bortamatch.
Om lagen möter varandra i tävlingsmatch enkelmöte ska laget med mest matchpoäng ifrån grundserien spela
hemma. Vid lika matchpoäng avgörs vilket lag som ska spela hemma enligt TB § 3.7.2.
Lagen får matchpoäng utifrån matchresultatet. Lagen rangordnas med det lag som har mest matchpoäng först
och därefter placeras laget med den lägre matchpoängen. Är matchpoängen oavgjorda vid full tid så avgörs
sista matchen genom förlängning enligt TB § 3.7.3.1

3.4.4.3 Semifinal
De 4 bäst rankade lagen spelar mot varandra 1 eller 2 gånger enligt följande:
● SF 1: Lag 1 - Lag 4
● SF 2: Lag 2 - Lag 3
Om lagen möter varandra i dubbelmöte hemma och borta i respektive semifinal ska högst rankat lag börja
med bortamatch.
Om lagen möter varandra i enkelmöte ska laget med mest matchpoäng ifrån grundserien spela hemma. Vid
lika matchpoäng avgörs vilket lag som ska spela hemma enligt TB § 3.7.2.
Lagen får matchpoäng utifrån matchresultatet. Lagen rangordnas med det lag som har mest matchpoäng först
och därefter placeras laget med den lägre matchpoängen. Är matchpoängen oavgjorda vid full tid så avgörs
sista matchen genom förlängning enligt TB 3.7.3.1

3.4.4.4 Final
De 2 bäst rankade lagen spelar mot varandra 1 eller 2 gånger enligt följande:
● F 1: Lag 1 - Lag 2
Om lagen möter varandra i dubbelmöte hemma och borta i final ska högst rankat lag börja med bortamatch.
Om lagen möter varandra i endast en tävlingsmatch ska antingen TK besluta om spelplats, eller förlottning
enligt ranking göras eller så ska laget med mest matchpoäng ifrån grundserien spela hemma. Vid lika
matchpoäng avgörs vilket lag som ska spela hemma enligt TB § 3.7.2.
Lagen får matchpoäng utifrån matchresultatet. Lagen rangordnas med det lag som har mest matchpoäng först
och därefter placeras laget med den lägre matchpoängen. Är matchpoängen oavgjorda vid full tid så avgörs
sista matchen genom förlängning enligt TB § 3.7.3.1
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3.5 Serienivåer
3.5.1 Serieindelning
TK har rätten att, efter noggranna överväganden, placera in lagen i lämpliga geografiska serier.
TK bedömer enligt kvalificeringskriterierna vilka lag som kvalificerar sig för deltagande i respektive serienivå.
Ny förening placeras i lämplig serienivå inom respektive SDF.

3.5.2 Serienivå 1, Nationell elit
3.5.2.1 Tävlingsformat Rugby 15 ś nivå 1
Det ska finnas 4-8 lag i nationellt seriespel. Lagen ska spela 12-16 matcher per år i grundserie och slutspel och
placeringsmatcher

3.5.2.2 Rankningsnivå 1
För att få spela i nivå 1 ska laget vara rankad 1-8 och klara kriterierna för kvalificeringsnivå 1.

3.5.2.3 Kvalificeringnivå 1
Kvalificeringskriterierna ska uppfyllas enligt SRF:s Tävlingsföreskrift 3.5 Serienivå.
Lag som inte klarar kraven för kvalificeringskriterierna på önskad nivå kan söka dispens med en handlingsplan
som redogör hur kraven ska uppfyllas.

3.5.3 Serienivå 2, Elitutveckling
3.5.3.1 Tävlingsformat Rugby 15 ś nivå 2
Det ska finnas 3-8 lag i nationellt eller regionalt uppdelat serie. Lagen ska spela 12-16 matcher per år i
grundserie och slutspel och placeringsmatcher

3.5.3.2 Rankningsnivå 2
För att få spela i nivå 2 ska laget vara rankad 1-18 men i övrigt inte klara kriterierna för Kvalificeringsnivå 1.

3.5.3.3 Kvalificeringsnivå 2
Kvalificeringskriterierna ska uppfyllas enligt SRF:s Tävlingsföreskrift 3.5 Serienivå.
Lag som inte klarar kraven för kvalificeringskriterierna på önskad nivå kan söka dispens med en handlingsplan
som redogör hur kraven ska uppfyllas.

3.5.4 Serienivå 3a, Nationell
3.5.4.1 Tävlingsformat Rugby 15 ś nivå 3a
Det ska finnas 4-6 lag i respektive regionalt uppdelat serie. Lagen ska spela 8 -12 matcher per år i grundserie
och slutspel. och placeringsmatcher.

3.5.4.2 Rankningsnivå 3a
För att få spela i nivå 3a ska laget vara rankad 9-36 men i övrigt inte klara Kvalificeringskriterier nivå 1-2.

3.5.4.3 Kvalificeringnivå 3 a
Kvalificeringskriterierna ska uppfyllas enligt SRF:s Tävlingsföreskrift 3.5 Serienivå.
Lag som inte klarar kraven för kvalificeringskriterierna på önskad nivå kan söka dispens med en handlingsplan
som redogör hur kraven ska uppfyllas.
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3.5.5 Serienivå 3b, Regional utveckling
3.5.5.1 Tävlingsformat Rugby 15 ś nivå 3b
Det ska finnas 4-6 lag i respektive regionalt uppdelat serie. Lagen ska spela 8-10 matcher per år i grundserie
och slutspel.

3.5.5.2 Rankningsnivå 3b
För att få spela i nivå 3b ska laget vara rankad 15-56 men i övrigt inte klara Kvalificeringskriterier nivå 1-3a.

3.5.5.3 Kvalificeringnivå 3b
Kvalificeringskriterierna ska uppfyllas enligt SRF:s Tävlingsföreskrift 3.5 Serienivå.
Lag som inte klarar kraven för kvalificeringskriterierna på önskad nivå kan söka dispens med en handlingsplan
som redogör hur kraven ska uppfyllas.

3.5.6 Serienivå 4, Nybörjare
3.5.6.1 Tävlingsformat Rugby 15 ś nivå 4
Det ska finnas 3-4 lag i respektive regional uppdelat serie. Lagen ska spela 2-6 sammandragningar per år.

3.5.6.2 Rankningsnivå 4
För att få spela i nivå 4 ska laget vara orankad och i övrigt inte klara Kvalificeringskriterier nivå 1-3b

3.5.6.3 Kvalificeringnivå 4
Kvalificeringskriterierna ska uppfyllas enligt SRF:s Tävlingsföreskrift 3.5 Serienivå

3.6 Tävlingsmatcher
3.6.1 Matcharrangemang
3.6.1.1 Spelplan
Spelplanens mått och linjering ska uppfylla kraven i WR ś Laws of the game Law 1-Spelplan.
Spelplan ska uppfylla i särskild Serieföreskrift angiven nivå av SRF:s Tävlingsföreskrifter 3.6.1.1 Spelplan TK ska
ge speltillstånd efter ansökan enligt TB § 1.4 för tävlingsmatcher på konstgräs.
Dispens från SRF:s Tävlingsföreskrifter 3.6.1.1 Spelplan ska sökas hos TK senast 20 dagar innan matchdag.

3.6.1.2 Spelområdet
Endast spelare, ledare, sjukvårdare och matchfunktionärer får vistas inom spelområdet. Övriga ska hänvisas
utanför spelområdets begränsningslinje.
Under match ska reserver och ledare uppehålla sig i den tekniska zonen vid matchplanen. Allt lagmaterial ska
förvaras i anknytning till laget.
Matchfunktionärer, ledare och avbytare ska på överkroppen ha överdrag i avvikande färg till lagens
matchtröjor. Lag får genomföra uppvärmning inför match på anvisad halva av matchplanen.
När spelare ska genomföra uppvärmning under match skall man göra detta på anvisat område, normalt i eller
bakom motståndarlagets målområde. Hänsyn ska dock tas så att spelet inte påverkas.
Ledare och reserver ska visa hänsyn mot publik samt domare och motståndarlag genom att förhålla sig inom
ett område med sig själva likväl som spelarmaterial.
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3.6.1.3 Antal spelare och speltid
15-manna
Maximalt antal spelare: 15 + 8 reserver (varav 8 får bytas) – under förutsättning att antal förstaledsreserver är
enligt Rugby Laws 3.4.
Maximal speltidtid: 2 x 40 minuter plus tilläggstid Minsta antal spelare under tävlingsmatch: 11 st.
Antal spelare ska vid matchstart uppfylla i särskild Serieföreskrift angivet antal. Speltid ska vid tävlingsmatch
uppfylla i särskild Serieföreskrift angiven längd.
10-manna
Maximalt antal spelare: 10 + 5 reserver Maximal speltid: 2 x 10 minuter plus tilläggstid
Minsta antal spelare under tävlingsmatch: 8 st.
Antal spelare ska vid matchstart uppfylla i särskild Serieföreskrift angivet antal. Speltid ska vid tävlingsmatch
uppfylla i särskild Serieföreskrift angiven längd.
7-manna
Maximalt antal spelare: 7 + 5 reserver per match.(varav 5 får bytas) Maximal speltidtid: 2 x 7 minuter plus
tilläggstid
Minsta antal spelare under tävlingsmatch: 6 st.
Antal spelare ska vid matchstart uppfylla i särskild Serieföreskrift angivet antal. Speltid ska vid tävlingsmatch
uppfylla i särskild Serieföreskrift angiven längd.

3.6.1.4 Lagledare
Alla lag ska ha en lagledare när så anges i särskild Serieföreskrift. Denne ska vara angiven i domarrapporten
och vid matchmötet skall domaren meddelas om vem det är.
Lagledare deltar i matchmöte och ansvarar att spelarförteckning finns i Profixio och lagets spelarbyten lämnas
till matchledaren. Om lagledaren under matchens gång utgår ska annan ledare överta denna roll,
matchledaren ska meddelas.

3.6.1.5 Lagkapten
Alla lag ska ha en lagkapten. Denne skall vara angiven i domarrapporten och vid matchmötet ska domaren
meddelas om vem det är.
Om lagkaptenen under matchens gång utgår ska annan spelare överta denna roll, domaren ska meddelas.

3.6.1.6 Matchtider
För samtliga serienivåer gäller av SRF på www.rugby.se under fliken ” Matcher och serier” för matchtillfällets
publicerade tider för matchstart.
Det åligger deltagande lag och domare att orientera sig om detta enligt www.rugby.se.
Särskild inbjudan behöver inte skickas ut, men tillsatt domare, enligt www.srdf.se, ska senast 24 timmar innan
kickoff kontaktas för bekräfta på att matchen ska spelas.
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3.6.1.7 Matchbollar
Hemmalaget ska tillse att det finns matchbollar som är godkända enligt tävlingsreglerna, tillgängliga vid alla
matcher i förbundsserierna eller cuper.
Antal matchbollar ska uppfylla i särskild Serieföreskrift angivet antal.

3.6.1.8 Matchtröjor
Lag i ska ha ett mörkt samt ett ljust matchställ (gäller tröja) tillgänglig vid tävlingsmatch när så anges i särskild
Serieföreskrift.
Vid lika tröjfärg bör det lag som står som bortalag byta till annan färg.
Det åligger gästande lag att i god tid före match förvissa sig om hemmalagets tröjfärg.
Alla lag som spelar i sanktionerad match av SRF ska ha siffror som är tydliga och väl synliga, där ett nummer
endast får förekomma på en spelare. Siffrorna ska vara lika stora, ha samma färg och typsnitt på lagets alla
tröjor och lätt kunna läsas av för domare och matchledare.

3.6.1.9 Åtgärder vid förseelse mot § 3.6.1 Matcharrangemang
Matchfunktionär ska uppmana felande lag att rätta till bristerna samt anteckna avvikelsen på matchrapporten.
Förseelse kan bestraffas med lagvarning samt straffavgift enligt EB.

3.6.2 Arrangörer och deltagares skyldighet
3.6.2.1 Arrangerande förbunds skyldigheter
För arrangerande förbund gäller:
● att av SRF/TK/SDF publicerat spelprogram gäller som kallelse för deltagande lag.
● att av SRDF fastställd domarlista gäller som kallelse till match för domare.

3.6.2.2 Arrangerande förening skyldigheter
Det åligger arrangerande förening:
● att då match godkänts för ändring enligt TB § 3.6.4.1, ska arrangerande förening = hemmalaget skriftligt
inbjuda/kalla gästande lag, domare och funktionärer senast 10 dagar före match.
● att kontrollera om tillsatt domare finns i fastställd domarlista på www.srdf.se. Om domare inte finns ska den
utses enligt TB § 5.3.2
● att tillhandahålla en enligt TB spelbar matchplan.
● att kalla till matchmöte senast 45 minuter innan matchstart.
● att ansvara för att reglementsenliga bollar och att spelarna är ifyllda i Profixio i god tid före matchen.
● att tillhandahålla linjedomarflaggor
● att tillhandahålla linjedomarflaggor
● att genomföra matchen under sportsliga förhållanden.
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3.6.2.3 Gästande förenings skyldigheter
Det åligger gästande förening:
● att avresa från hemorten så att man under normala förhållanden kommer i god tid till spelplatsen. Om ett
lag inte hinner till spelplatsen i god tid, föreligger skyldighet att omedelbart underrätta arrangören angående
förseningen och meddela beräknad ankomsttid.
● att deltaga i matchmöte senast 45 minuter innan matchstart.
● att medverka till att matchprotokollet fylls i och lämnas till matchledare i god tid innan match.
● att genomföra matchen under sportsliga förhållanden.

3.6.2.4 Åtgärder vid förseelse mot § 3.6.2 Arrangörer och deltagares skyldighet
Matchfunktionär ska uppmana felande förening att rätta till bristerna samt anteckna omständigheterna på
matchrapporten i Profixio.
Förseelse kan bestraffas med lagvarning samt straffavgift enligt EB.

3.6.3 Matchadministration
3.6.3.1 Matchmöte
Matchmöte ska arrangeras senast 45 minuter innan matchstart. Deltagare ska vara domare, assisterande
domare/linjemän, matchkommissionär/-ledare samt respektive lags lagledare och lagkaptener.
På mötet ska följande avhandlas:
● Kontrollera att spelarförteckningar är ifyllda i Profixio.
● Redovisning antal spelare, reserver och 1:a-ledsspelare i respektive lag
● Information om matchsjukvårdare och larmadress
● Halvtidsvilas längd
● Rutiner vid spelarbyte
● Plan- och väderförhållanden
● Domarens instruktioner innan match
● Slantsingling mellan lagkaptenerna.

3.6.3.2 Matchrapport
Lag i serienivå 1-2 har skyldighet att se till att spelarförteckning är ifylld i Profixio senast 48 timmar innan
matchstart.
Lag i serienivå 3-4 har skyldighet att se till att spelarförteckning är ifylld i Profixio senast 1 timme innan
matchstart.
Båda lagledarna har dock rätt att lägga till ytterligare spelare, upp till fullt manskap, fram till kickoff. Endast vid
akut skada före kickoff är det tillåtet att ta bort/byta ut namn på listan.
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Spelarförteckningen i Profixio ska ge en sanningsenlig bild av de faktiska omständigheterna under matchen.
Matchrapportering ska senast 30 minuter efter match vara inrapporterad till Profixio.
Synpunkter mot tillsättande av domare, spelplan, spelmaterial mm ska noteras i Profixio.

3.6.3.3 Resultatrapportering
Matchledaren/Hemmalaget kontrollerar matchresultatet med domaren efter matchen och ska enligt särskild
serieföreskrift angiven tid efter matchens slut rapportera resultatet till SRF:s Tävlingssystem.
Har föreningen försökt att rapportera in resultatet och detta misslyckats ska SRF:s TK meddelas detta inom ett
dygn efter matchen för kontroll och uppdatering från SRF.

3.6.3.4 Domarrapport
Domaren ska vid utvisning, direkt efter matchen skriva en rapport om händelsen på SRF:s blankett för
”Anmälan till bestraffning” på vilken händelsen beskrivs samt spelarens namn och klubbtillhörighet. Senast
fyra dagar efter spelad match måste domarrapporten vara SRF:s kansli tillhanda.
Vid de tillfällen domaren inte fyller i ”Anmälan till bestraffning” direkt efter matchen, och hemmalaget är
skyldig att stå för arvode/ersättning skall ingen ersättning utgå förrän blanketten är ifylld.
Domaren har alltid rätt att komplettera sin ”Anmälan till bestraffning” senast fyra dagar efter spelad match,
SRF:s kansli tillhanda.

3.6.3.5 Åtgärder vid förseelse mot § 3.6.3 Matchadministration
Matchfunktionär ska uppmana felande förening att rätta till bristerna samt anteckna omständigheterna på
matchrapporten.
Förseelse kan bestraffas med lagvarning samt straffavgift enligt EB.
Lämnade av felaktiga uppgifter från matchfunktionärer, ledare, spelare eller spelarbiträde kan bestraffas av
DN enligt RF Kap 14.

3.6.4 Matchändringar
3.6.4.1 Matchflytt
Ändring av matchdag är normalt inte tillåtet. Om särskilda skäl föreligger bedömer TK om skälen är tillräckliga
för att ändra matchdag.
Om SRF bedömer att det föreligger skäl för matchflytt är det den arrangerande föreningens skyldighet att
meddela SRDF. Om detta inte görs och domare och/eller övriga funktionärer infinner sig har de rätt till full
ersättning. Arrangerande förening får stå för de kostnader som då uppstår.

3.6.4.2 Matchflytt p.g.a. landskamp
Uttagning av spelare för WR eller RE beslutade landskamper alternativt av SRF beslutad speciell match får inte
föranleda att match flyttas, såvida inte 3 spelare eller fler från samma förening tagits ut att representera SRF i
en officiell landskamp.
Uttagning till juniorlandslag eller Rugby 7 ś -landslag ska ej föranleda att Rugby 15s seniormatch flyttas.
Senast fjorton (14) dagar före match ska ansökan om flyttning p.g.a. landskamp vara TK samt och motparten
tillhanda.
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3.6.4.3 Uppskjuten match
Om match av omständighet som förening absolut inte kunnat förutse inte kan spelas, är matchen inställd och
ny tidpunkt för matchen fastställs av TK.
Sådant skäl är t ex ej användbar spelplan och uppkommande stopp för allmänna kommunikationer.

3.6.4.4 Avbruten match
Om match måste avbrytas på grund av publikens uppträdande och tillsägelser inte leder till resultat, utryms
idrottsplatsen genom arrangörens försorg. Därefter fortsätter matchen utan publik.
I händelse av att en match måste avbrytas på grund av orsaker som ej gäller WO, sådant skäl är t ex mörker,
väder eller ej längre användbar spelplan, så gäller följande:
● Om matchen bryts under första halvlek så skall matchen dömas som oavgjord.
● Om matchen avbryts under halvtid eller under andra halvlek så gäller resultatet när matchen bryts som
slutresultat.

3.6.4.5 Åtgärder vid förseelse mot § 3.6.4
Matchändringar Matchfunktionär ska anteckna omständigheterna på matchrapporten. Förseelse kan
bestraffas med lagvarning samt straffavgift enligt EB.

3.6.5 Inställd match
3.6.5.1 Walk-over
Med Walk over (WO) menas:
● att lag inte ställer upp till match på utsatt dag och tid
● att lag inte är startklar vid matchstart.
● att lag lämnar spelplanen innan matchtiden är slut.
● att lag understiger minsta antal spelare vid tävlingsmatch i angiven särskild serieföreskrift.
Lag, som utan giltigt skäl inte ställer upp till match, är startklar eller som inte fullföljer match, har förlorat
matchen på WO.
Förening ska ersätta motståndarföreningen för de ekonomiska förluster de haft genom den uteblivna
matchen. Detta utreds, beslutas och administreras av TK. Endast verifierade utgifter kan komma på fråga när
det gäller ersättning gällande WO.
SDF har rätt att för det egna distriktets tävlingar fastställa särskilda regler för WO-matcher.

3.6.5.2 Åtgärd vid WO i seriespel Rugby 15s
Matchfunktionär ska anteckna omständigheterna på matchrapporten.
V Vid fastställd WO enligt TB § 3.6.5.1 har TK rätt att besluta om en eller flera påföljder:
● Om förening inte ställer upp med erforderligt antal spelare enligt respektive särskild serieföreskrift eller är
startklar vid matchstart; o 1 lagvarning
● Om förening senast 7 dagar innan match meddelat att de inte ställer upp till match på utsatt dag och tid eller
lämnar match innan full tid; o 3 lagvarningar, o motståndares vinst med 50 -0 och matchpoängavdrag, samt o
straffavgift enligt EB.
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● Om förening senast 3 dagar innan match meddelat att de inte ställer upp till match på utsatt dag och tid; 6
lagvarningar, o motståndares vinst med 50-0 och matchpoängavdrag, samt o straffavgift enligt EB, samt o
uteslutning från kommande slutspels- kval- och placeringsmatcher.
● Om förening matchdagen eller upprepade gånger meddelat att de inte ställer upp till match på utsatt dag
och tid; 9 lagvarningar, o motståndares vinst med 50-0 och matchpoängavdrag, samt o straffavgift enligt EB,
samt o uteslutning från fortsatt spel och nedflyttning till lägre serienivå nästkommande säsong.

3.7 Matchpoäng
3.7.1 Antal matchpoäng
Tävlingsmatcher avgörs med ett antal matchpoäng enligt följande:
● Vinst ger 2 poäng
● Oavgjort ger 1 poäng
● Förlust ger 0 poäng
Lagen rangordnas med det lag som har mest matchpoäng först och därefter rangordnas lagen i tur och ordning
efter sin matchpoäng i fallande skala.

3.7.2 Rangordning vid lika matchpoäng
3.7.2.1 Inbördes möte
I händelse av att matchpoängen är lika mellan två lag ska poängskillnaden mellan gjorda och insläppta poäng i
de inbördes mötena avgöra. Detta gäller även om tre lag eller flera lag är inblandade. Då upprättas en intern
serietabell mellan de inblandade lagen.

3.7.2.2 Gjorda spelpoäng
Om inte poängskillnad vid inbördes möte kan skilja lagen åt gäller följande rangordning i tur och ordning:
1. Det lag som har störst poängskillnad mellan gjorda och insläppta poäng.
2. Det lag som har gjort flest poäng.
3. Det lag som har minst antal utvisade spelare.
4. Det lag som har minst antal varnade spelare.
5. Det lag som har högst ranking.

3.7.3 Avgörande vid lika matchpoäng i slutspel och cup
3.7.3.1 Förlängning Rugby 15s
Om slutspel eller placeringsmatch avgörs i bäst av 1 match och slutar oavgjort ska förlängning 2x10 minuter
tillgripas. Om resultatet fortfarande är lika vid full förlängningstid ska matchen avgöras med straffsparkar
enligt TB § 3.7.3.3.
Om slutspelet eller placeringsmatcher avgörs i bäst av 2 matcher och lagen vinner lika många matcher, avgörs
placeringen genom inbördes möte enligt TB § 3.7.2.1. Om resultatet fortfarande är lika ska förlängning med
2x10 min i den sista matchen tillgripas. Om resultatet fortfarande är lika vid full förlängningstid ska matchen
avgöras med straffsparkar enligt TB § 3.7.3.3.
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Observera att i U20 (och lägre åldrar) är Sudden Death aldrig möjligt utöver stipulerade maxspeltid per dag.
Kan, enligt domaren, förlängning inte genomföras p.g.a. mörker eller att maximal speltid för ungdomar
överskrides ska lagen rangordnas enligt TB 3.7.2.2 punkterna 1-2. Är lagen fortfarande lika gäller straffsparkar
enligt TB § 3.7.3.3

3.7.3.2 Förlängning Rugby 7s
Slutar en placerings- eller slutspelsmatch oavgjort ska förlängning tillgripas. Tid och antal förlängningsperioder
anges i särskild serieföreskrift. Det laget som gör första poängen i förlängningen vinner och matchen avbryts
(Sudden death).
Förlängning ska startas med ny slantsingling för att avgöra vilket lag som ska göra avspark. 1 minuts paus tillåts
innan förlängningens start. Ingen paus under sidbytet efter första förlängningsperioden.

3.7.3.3 Straffsparkar
Vid straffsparksläggning ska straffsparkarna läggas växelvis av de båda lagen med nya sparkare för varje gång
tills dess att bara ett av lagen missar. Antalet straffsparkar ska dock vara lika för de båda lagen.
Endast spelare som var på planen vid matchtidens utgång får användas vid straffsparksläggning.
Straffsparkarna ska slås från 22-meterslinjen. 1:a omgången slås från mitt framför mål, 2:a omgången slås från
15meterslinjen till vänster, 3:e omgången slås från 5-meterlinjen till vänster, 4:e omgången slås från 15 meterslinjen till höger och 5:e omgången från 5-meterslinjen till höger. Om det fortfarande inte är avgjort så
börjar man om med sparkarna från mitten igen.
Kan växelvis straffsparkar inte genomföras p.g.a. mörker ska matchen avgöras genom lottning enligt TB §
3.7.3.4.

3.7.3.4 Lottning
Lottning ska genomföras utan dröjsmål, ledas av domaren och genomföras av bägge lagens lagkaptener. Av
förbundet utsedd representant, samt en representant från vardera föreningen ska kontrollera lottningen,
Två lotter, en vinnare och en förlorare, placeras i en skål. Första lotten dras av bortalagets kapten, andra lotten
dras av hemmalagets kapten, därefter dömer domaren det lag som har dragit vinnare lotten till segrare och
blåser av matchen.
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4 Protest-, Tävlings- och Disciplinärenden
4.1 Protestärende
Ett protestärende är när en förening motsätter sig ett beslut, beroende på vilken typ av beslut det är som en
förening motsätter sig mot så finns det olika instanser att vända sig gentemot. Några grundläggande
premisser för att lämna in en protest är att man (1) är medlem i en registrerad förening och (2) att man har
föreningsstyrelsens godkännande för att kunna lämna in ett protestärende. Ett protestärende som inkommer
till TK kan komma att skickas till annat arbetsutskott eller kommitté inom förbundet, i de ärenden där TK ej
har mandat från förbundsstyrelsen att ta beslut.

4.2 Beslutande organ
SRF:s Förbundsstyrelse har enligt arbetsordning överlåtit till TK att handlägga alla protestärenden mot
tävlingsbeslut. TK kan överlåta till utsedd tävlingsledning vid turnering eller match att avgöra protestärenden,
eller till distrikt att avgöra protestärenden.

4.2.1 Protest av tävlingsbeslut
Protest mot beslut av tävlingsledning kan inrapporteras till SRF:s TK av förening som deltar i av SRF
sanktionerad tävling.
Protest ska göras på av SRF särskilt framtagen blankett och ska vara SRF tillhanda senast sju dagar efter den
dag då matchen, som protesten avser, spelades.
Protest avseende matcher i en tävlings två sista omgångar ska inlämnas senast närmast vardag.
Protest får endast omfatta ett (1) ärende per blankett och en avgift enligt EB tas ut för behandling av en
protest. Denna avgift betalas tillbaka i det fall protesten godkänns. Om avgift inte betalas ska protesten per
automatik avvisas. Förening har tre bankdagar på sig att inkomma med kvittens på inbetalning annars avslutas
protesten och den avvisas.

4.2.2 Protest mot matchförhållanden
Protest avseende spelplan, domarens behörighet, materiel eller anordningar vid tävlingsplatsen samt
motståndarlagets förseelser mot tävlingsregler ska tas upp av tävlingskommittén endast om berörd förening
före matchtillfället meddelat till matchledaren sin avsikt att lämna in protest samt se till att matchledare har
noterat detta i Profixio.
Förening lämnar sedan in protest enligt vanligt förhållningssätt.

4.2.3 Administration av protestärende
När protesten kommer SRF tillhanda skickas den till TK som beslutar om:
•

avvisning av ärende

•

avskrivning av ärende

• prövningstillstånd
Skulle ärendet avvisas eller avskrivas meddelas anmälaren omgående beslutet digitalt.
Skulle ärendet behöva utredas ytterligare eller få prövningstillstånd skickas anmälningen och information till
berörda parter för yttrande inom 5 arbetsdagar. Inkommer inget svar från berörda parter, ska TK ta
försvårandet i hänsyn i sitt beslut gällande protesten. Efter detta sammanträder TK och berörda parter
meddelas omgående beslutet skriftligt med hänvisning till tillämpad bestämmelse. Beslutet skickas påskrivet
digital, med en kopia till berörda parter, samt sparas i digitalt arkiv.
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4.2.4 Påföljd av protest
SRF genom TK äger rätten att ogiltigförklara match eller tävling och döma till:
•

diskvalificering av lag

•

omspel av match

•

ny match

• utse segrare
Om förseelsen är mer än ringa så kan även bestraffning enligt TB § 4.4 ske.

4.2.5 Överklagan av beslut om protest
TK:s beslut kan skriftligt överklagas av part till Förbundsstyrelsen inom 2 veckor från TK:s beslut, efter två
veckor har gått ska ärendet avvisas. Förbundsstyrelsen kan välja att inte ta upp ärendet om inte synnerliga skäl
föreligger.

4.3 Förseelse mot tävlingsbestämmelser och/eller serieföreskrifter
Förseelse mot tävlingsbestämmelser är när bestämmelserna i TB bryts mot, och/eller när någon
uppmärksammar att en förseelse har skett. Nedan beskrivs de bestämmelser som gäller vid en sådan
förseelse.

4.3.1 Bestraffningsorgan
SRF:s Förbundsstyrelse har enligt arbetsordning överlåtit till TK att utföra tillsyn, utreda och utdöma
tävlingsbestraffningar för förseelser mot SRF:s tävlingsbestämmelser.
TK kan överlåta till utsedd tävlingsledning att avgöra förseelser vid turneringsspel, samt kan överlåta till SDF
att avgöra förseelser vid regionala matcher, så som vid distriktsmästerskap om TK anser att ärendet kan
hanteras inom SDF.

4.3.2 Tävlingsbestraffning
SRF:s Förbundsstyrelse har enligt arbetsordning överlåtit till TK att utföra tillsyn samt utreda och utdöma
tävlingsbestraffningar för förseelser mot SRF:s tävlingsregler.

4.3.3 Tävlingsbestraffning efter kontroll
TK ska som kontrollerande organisation utföra tillsyn och vid upptäckta förseelser ta upp ärenden till
tävlingsbestraffning. Berörda parter skall få skriftligt (digitalt) beslut om att TK har valt att öppna ärendet och
ges 5 arbetsdagar att inkomma med yttrande gällande förseelsen.

4.3.4 Tävlingsbestraffning efter anmälan
Anmälan till bestraffning mot förseelse av dessa tävlingsbestämmelser kan göras skriftligt till SRF av
matchfunktionär, förening, ledare eller spelare som deltar i av SRF sanktionerad tävling. Anmälan ska göras på
Blankett som ska mailas till TK@rugby.se.

4.3.5 Administration av förseelse mot SRF:s tävlingsregler
Tävlingsbestraffning ska handläggas enligt 14 kap 12 § i RF:s sta stadgar Berörda parter ska inkomma med
yttrande inom 5 arbetsdagar.
Efter detta sammanträder TK och berörda parter meddelas omgående beslutet skriftligt digitalt med
hänvisning till tillämpad bestämmelse enligt 14 kap 14-18 §§ i RF:s stadgar. Beslutet skickas påskrivet digital,
med en kopia till berörda parter, samt sparas i digitalt arkiv.
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4.4 Tävlingsbestraffning av Föreningar och Lag i seriespel
TK kan vid förseelse mot SRF:s tävlingsregler döma till påföljd enligt WR Regulation 18.6 och kan omfatta, men
inte begränsas till:
a) Lagvarning
b) Straffavgift.
c) Spela tävlingsmatch utan publik.
d) Omspel av tävlingsmatch.
e) Förlust av tävlingsmatch.
f) Poängavdrag eller ogiltigförklaring av matchresultat. innan deltävling är avslutat
g) Uteslutning från pågående eller kommande tävling.
h) Nedflyttning till lägre serienivå
i) Varje kombination av de påföljder som anges i a) till h) ovan.
Särskilda bestraffningsregler finns för förseelser mot TB § 2.5 Spelklar samt TB § 3.6.4 Inställd match. Vid
förseelse mot TB 2.5 Spelklar, kan påföljd för flera lag i samma förening utdömas.
Särskilda regler om bestraffning finns i Idrottens antidopingreglemente och Idrottens reglemente om otillåten
vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet.

4.4.1 Lagvarning
Lag som har gjort sig skyldiga till förseelser mot SRF:s tävlingsregler som bedöms ringa ska erhålla en eller flera
lagvarningar

4.4.2 Straffavgift
Lag som har gjort sig skyldiga till förseelser mot SRF:s tävlingsregler som bedöms som mer än ringa kan även
bötfällas med straffavgift enligt EB.

4.4.3 Uteslutning
Lag som har gjort sig skyldiga till förseelser mot SRF:s tävlingsregler som bedöms som grov kan även uteslutas
från omedelbart fortsatt eller framtida tävlingsspel.

4.4.4 Upprepade förseelser
Lag som har gjort sig skyldiga till förseelser mot SRF:s tävlingsregler erhåller lagvarningar. Vid upprepade
förseelser ackumuleras lagvarningarna.
Om laget vid tävlingsbestraffning erhållit antingen:
3 st eller fler lagvarningar i serienivå 1
6 st eller fler lagvarningar i serienivå 2
9 st eller fler lagvarningar i serienivå 3
under en säsong medför det uteslutning från fortsatt tävlingsspel under säsongen, och/eller nedflyttning i
serienivå till kommande säsong. Lagvarningar stryks efter serieslutet. Statistik förs hos SRF.
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4.4.5 Allvarlig förseelse mot tävlingsregler
Lag som har gjort sig skyldiga till grov förseelse mot SRF:s tävlingsregler kan anmälas till DN för bestraffning
enligt 14 kap i RF:s stadgar.

4.5 Tävlingsbestraffning av Föreningar och Lag i turneringsspel
Tävlingsledning

kan vid förseelse mot turneringens tävlingsregler döma till påföljd enligt WR Regulation 18.6
och kan omfatta, men inte begränsas till:
a) Varning
b) Omspel av tävlingsmatch.
c) Förlust av tävlingsmatch.
d) Poängavdrag eller ogiltigförklaring av matchresultat.
e) Diskvalifikation från tävling, samt
f) Anmälan för tävlingsbestraffning av TK
g) Varje kombination av de påföljder som anges i a) till f) ovan.

4.5.1 Disciplinärende av spelare i turneringsspel
Tävlingsledning har till uppgift att utreda bestraffningsärenden vilka anmälts till dem samt handlägga och
besluta om bestraffning av dessa ärenden.

4.5.1.2 Utvisning-Rött kort
Utvisad spelare ska diskvalificeras från deltagande i resten av den turneringen/deltävlingen.
Om domaren bedömer utvisningen som grov ska “Anmälan till bestraffning” gällande utvisningen skickas till
DN, senast 4 dagar efter turneringen.

4.5.1.3 Varning-Gult kort
Vid gult kort är utvisningstiden 2 minuter (7´s)/ 10 minuter (15´s) och spelaren ska befinna sig vid
matchledarens bänk under utvisningen.
En spelare som får två gula kort (dock ej lagstraff) ska diskvalificeras från deltagande i resten av den
turneringen/deltävlingen.
Gula kort stryks efter deltävlingen. Statistik för gula kort förs hos Turneringsledningen.

4.6 Överklagan av beslut om tävlingsbestraffning
TK:s beslut kan enligt 15 kap 2 § i RF:s stadgar skriftligt överklagas av part till Förbundsstyrelsen inom 2 veckor.
Förbundsstyrelsen avgör om prövningstillstånd krävs för att de ska pröva överklagan av TK:s beslut om
straffavgift, förlust av match, poängavdrag eller ogiltigförklaring av resultat samt uteslutning av lag.
Förbundsstyrelsen kan bevilja prövningstillstånd om grovt formfel förekommit vid handläggningen eller om
bestraffningsbeslutet uppenbart strider mot gällande tävlingsregler eller mot RF:s stadgar. Ärendet ska då åter
till TK för ny handläggning.
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4.7 Disciplinärende
Disciplinärenden är ärenden som TK inte har beslutningsrätt i. Disciplinnämnden (DN) är de som beslutar i
ärenden som inkommer till dem. DN väljs av årsmötet och deras beslut kan enbart överklagas till RIN (RF). De
beslut som tas är således inte beslut som Förbundsstyrelsen kan ändra.
SRF:s Förbundsstyrelse har enligt 4 kap 26 § andra stycket i SRF:s stadgar överlåtit sin bestraffningsrätt till den
av Förbundsmötet valda disciplinnämnden.
Gällande bilaga i World Rugby Sanctions For Foul Play.
Vid grova fall så ges avstängning även över säsongsuppehåll, vilket i förekommande fall påverkar beviljandet av
Internationellt Speltillstånd (Clearance).
Vid fastställande av påföljd ska den skyldiges ungdom beaktas upp till en ålder av 18 år enligt WR Regulation
17. Påföljden får sättas ned med som mest hälften. Av beslutet ska framgå vilken påföljd som annars skulle
kommit i fråga.

4.7.1 Bestraffning av spelare
Nedan presenteras de olika bestraffningar som DN kan besluta om.

4.7.1.1 Utvisning-Rött kort
Utvisad spelare diskvalificeras

från deltagande i nästkommande match samt kan bli avstängd under utredning
enligt 14 kap 13 § i RF:s stadgar. Det innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare
eller i någon ledarroll.
Utvisad spelare ska i turneringsspel diskvalificeras från fortsatt deltagande i resten av den
turneringen/deltävlingen. Om domaren bedömer utvisningen som grov ska ”Anmälan till bestraffning” skickas
in till DN och utredning påbörjas. Samma procedur som utvisning i seriespel.
Spelaren, vilken har utvisats av domare och vederbörligen blivit anmäld till bestraffning, ska senast 10 dagar
efter händelsen tillställas disciplinnämndens beslut i ärendet. Om inget beslut har tagits av DN inom 10 dagar
så är spelaren spelklar igen. Beslutet ska även offentliggöras i organ som disciplinnämnden anser vara lämpligt.
Domaren ska vid utvisning, direkt efter matchen skriva en rapport om händelsen på SRF:s blankett för
”Anmälan till bestraffning” på vilken händelsen beskrivs samt spelarens namn och klubbtillhörighet. Senast
fyra dagar efter spelad match måste domarrapporten vara DN tillhanda.
Domaren har alltid rätt att komplettera sin ”Anmälan till bestraffning” upp till fyra dagar efter spelad match.
Spelare som under en säsong erhållit tre av domare rapporterade röda kort kan bli avstängd under utredning
enligt 14 kap 13 § i RF:s stadgar och ska av DN bli föremål för utredning om bestraffning för resterande del av
säsongen.
Statistik för röda kort förs hos SRF. Röda kort stryks efter avslutad säsong.

4.7.1.2 Varning-Gult kort
Vid temporär utvisning, s.k. Sin-bin, ska spelaren befinna sig vid matchledarens bänk
Spelare som under en spelsäsong erhållit tre av domare rapporterade varningar kan bli avstängd under
utredning enligt 14 kap 13 § i RF:s stadgar och ska av DN bli föremål för utredning om bestraffning för
resterande del av säsongen.
Statistik för gula kort förs hos SRF. Gula kort stryks efter avslutad säsong. En spelares gula kort ackumuleras
under en säsong.
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4.7.1.3 Avstängd spelare i ledarroll
Spelare får under avstängningstiden inte uppträda i någon ledarroll vid tävling. Det innebär bland annat att
spelaren inte får befinna sig inom spelområdet eller på annat sätt instruera sitt lag.

4.7.2 Bestraffning av ledare
Eftersom ledare är en del av föreningslivet och en ambassadör för både sporten och föreningen så lyder denne
även under Tävlingsbestämmelserna.

4.7.2.1 Avvisning
Ledare, tränare eller annan funktionär som under matchen gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska
avvisas från spelområdet och en ”Anmälan till bestraffning” ska skickas till DN.
Avvisad person diskvalificeras från deltagande i nästkommande match. Det innebär att berörd person inte får
uppträda vare sig som spelare eller i någon ledarroll.

4.7.2.2 Utvisning -Rött kort spelande ledare
Om lagledare, tränare eller annan är antecknad på spelarförteckningen även som spelare, och uppträder
olämpligt ska vederbörande betraktas som spelare och utvisas.
Utvisad spelare diskvalificeras från deltagande nästkommande match samt kan bli avstängd under utredning
enligt 14 kap 13 § i RF:s stadgar. Det innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare
eller i någon ledarroll.

4.7.3 Anmälan till bestraffning av disciplinärende
En person som sett en händelse som kan leda till ett disciplinärende enligt 14 kap § 2 § i RF:s stadgar i
samband med eller på anledning av en idrottsutövning kan skicka in en anmälan till DN till bestraffning,
Blanketten finns på SRF hemsida och ska skickas till dn@rugby.se .

4.7.4 Omprövning av beslut om protest- och tävlingsärende
Om det framkommit tidigare ej åberopade omständigheter eller bevis som sannolikt skulle ha gett frikännande
eller lindrigare bestraffning kan bestraffningsorganet själva ta upp ärendet till förnyad prövning.
Omprövning får inte ske om det ursprungliga beslutet har överklagats till RIN.
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5 Domare och Matchfunktionärer
5.1 Matchkommissionär
5.1.1 Matchkommissionärs funktion
En Matchkommissionärs uppdrag är att kontrollera att gällande tävlingsbestämmelser följs samt att på plats ta
beslut om frågor rörande dem.
Matchkommissionären ingår i tävlingsarrangemangets tävlingsledning.

5.1.2 Tillsättning av Matchkommissionär
Svenska Rugbyförbundet har rätt att utse en oberoende Matchkommissionär till varje match sanktionerad av
SRF.

5.1.3 Åliggande Matchkommissionären
Matchkommissionärens ansvar:
● göra kontroller av och godkänn speltillstånd för spelare.
● utföra tillsyn av tävlingsarrangemanget utanför spelplanen
● anmäla förseelser av tävlingsbestämmelser till bestraffning

5.1.4 Matchkommissionärs arvode och ersättningar
Matchkommissionär utsända av SRF får arvode samt reseersättning ifrån SRF. Ersättningsnivåer finns
specificerade i EB.

5.2 Matchledare
5.2.1 Matchledares funktion
Matchledaren är Svenska Rugbyförbundets representant vid matchen. Matchledaren ska ha genomgått SRF:s
utbildning för Matchledare.

5.2.2 Tillsättning av matchledare
Vid seriespel utses matchledare av hemmalaget.
Vid slutspel kan matchledare även utses av Svenska Rugbyförbundet.
Svenska Rugbyförbundet har rätt att tillsätta en neutral matchledare till varje match sanktionerad av SRF.

5.2.3 Matchledares arvode och ersättningar
Arrangerande klubb kan arvodera matchledaren samt betala reseersättning.
Matchledare utsända av SRF får arvode samt reseersättning ifrån SRF. Ersättningsnivåer finns specificerade i
EB

5.2.4 Åliggande matchledare
Matchledaren assisterar domaren med spelarbyten, tidtagning vid utvisningar mm
Matchledaren ansvarar för att spelarförteckningen i Profixio är korrekt ifylld och är domaren tillhanda för
godkännande senast 30 min efter matchens avslut.
Matchledaren ska tillse att behöriga spelare och ledare samt deras material håller sig i spelarboxen samt att
övrigt regelverk kring matchen uppfylls.
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5.2.5 Utebliven matchledare
Skulle utbildad matchledare saknas kan person som bedöms ha tillräckliga kunskaper för att korrekt kunna
utföra uppdraget utses.

5.3 Domare
5.3.1 Domares funktion
Domaren tillser att tävlingsmatch genomförs i enlighet med rugbysportens lagar och bestämmelser. Domaren
ska ha genomgått SRF:s utbildning för domare.
Särskild utsedd Domare ingår i tävlingsarrangemangets tävlingsledning

5.3.2 Tillsättning av domare
Till serienivå 1, 2 och 3A, Sweden Sevens samt kval och slutspel i samtliga seriesystem, administrerat av SRF,
tillsätts domare av ansvarig inom SRDF.
I övriga förbundsserier har hemmalaget ansvar för att en domare finns på platsen. SRDF i samarbete med
regionala domaransvariga och hemmalaget, ska sikta mot att domare tillsatts till alla matcher; men, observera
att hemmalaget är slutligt ansvarigt för att en domare är på plats.
Tillsatta domare redovisas på SRDF:s hemsida www.srdf.se . Om en domare inte tillsätts, utses domaren av
hemmalaget.

5.3.3 Domares arvoden och ersättningar
I serienivå 1, 2 och 3 samt slutspel genomförs utbetalningen av SRF som i sin tur tar in domaravgifter för
detsamma.
I övriga serienivåer och tävlingsmatcher är det arrangerande klubb som ska arvodera domaren samt betala
reseersättning.
Arvoden och ersättningar finns specificerade i EB.

5.3.4 Åliggande domare
Domarens ansvar:
● Att döma matcher enligt gällande regler och rugbyns värderingar
● Att se till att en korrekt ifylld matchrapport finns före, under och efter matchen
● Skicka in en anmälan till bestraffning vid utdelande av rött kort snarast efter match. Anmälan ska detalj erat
beskriva händelsen och vad som ledde fram till den.
Domare kan inte påräkna domarersättning, vid av domaren för sent inskickad anmälan till bestraffning vilket är
senast tre dagar efter spelad match.

5.3.5 Utebliven domare
Om kallad domare uteblir åligger det lagen, genom lagkaptenerna/lagledarna att enas om annan domare. Om
det finns en kvalificerad domare på plats som har motsvarande utbildning äger ej lagen rätt att vägra spela.
Har lagkaptenerna/lagledarna enats om ny domare kan protest mot domarens tillsättning senare inte komma
ifråga.
I händelse av att lagen inte kan enas om domare ska hemmalaget tillsätta domare och matchen spelas. En
sådan åtgärd ska alltid rapporteras i Profixio och skickas in till SRF:s TK.
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5.4 Assisterande domare
5.4.1 Assisterande domares funktion
Assisterande domaren tillser tillsammans med domaren att tävlingsmatch genomförs i enlighet med
rugbysportens lagar och bestämmelser.
Assisterande domare ska ha genomgått Rugbyförbundets utbildning för domare.

5.4.2 Tillsättning av assisterande domare
Vid slutspel i samtliga seriesystem, administrerat av SRF, tillsätts domare av ansvarig inom SRDF. Svenska
Rugbyförbundet har rätt att tillsätta Assisterande domare till match sanktionerad av SRF. Domaren kan själv
utse assisterande domare om sådan saknas vid matchstart.

5.4.3 Assisterande domares arvoden och ersättningar
I slutspel genomförs utbetalningen av SRF som i sin tur tar in domaravgifter för detsamma.
I övriga serienivåer och tävlingsmatcher är det arrangerande klubb som ska arvodera assisterande domaren
samt betala reseersättning.
Arvoden och ersättningar finns specificerade i EB

5.4.4 Åligganden assisterande domare
Det åligger assisterande domare att assistera och i samråd med domaren leda matchen. Assisterande domare
ska kontrollera avbytares matchklädsel och utrustning innan byte.
Vid avsaknad av matchledare så bistår den assisterande domaren vid spelarbyten, tidtagning vid utvisningar
mm.

5.4.5 Utebliven assisterande domare
Om kallad assisterande domare uteblir åligger det lagen tillsätta linjedomare enligt TB § 5.5.1.

5.5 Linjedomare
5.5.1 Tillsättning av linjedomare
Deltagande lag i seriespel ska alltid ha en varsin kompetent linjedomare tillgänglig vid såväl borta som
hemmamatch. Detta får inte vara spelare som är uppsatt på laguppställningen.
Domaren kan själv utse linjedomare om sådan saknas vid matchstart.

5.5.2 Åligganden linjedomare
Det åligger linjedomare att assistera domaren i att leda matchen.

5.5.3 Linjedomare
Om en linjedomare inte tillsätts av bortalaget kan domaren ålägga hemmalaget att tillsätta en andra
linjedomare. En sådan åtgärd ska alltid rapporteras på matchrapporten till SRF:s TK.
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6 Sjukvård och säkerhet
6.1 Sjukvårdsberedskap
I samband med såväl match som träning ska varje klubb och varje lag inom klubben ha en täckande beredskap
för omhändertagande av eventuella uppkomna skador. Detta innebär:
● Att det finns tillgängligt en förbandsväska som är utrustad med minst en basuppsättning förbandsmaterial
enligt anvisningar från SRF.
● Att det finns tillgång till personer med kunskap om förbandsläggning och primärt omhändertagande av
idrottsskador.
● Att det finns etablerade rutiner för snabb och riktig transport för vidare omhändertagande och vård vid
behov.
Endast medicinskt utbildade eller utsedda personer, andra än spelarna, domare och tävlingsfunktionärer kan
beträda spelområdet.

6.2 Hjärnskakning
Varje spelare som har hjärnskakning eller en misstänkt hjärnskakning:
● måste omedelbart avlägsnas från träning eller spelplan under resten av dagen.
● bör bedömas av legitimerad vårdpersonal
● ska de första 24 timmarna ha fullständig kropps- och hjärnvila.
● ska därefter ha en viloperiod från aktiviteter som framkallar eller förvärrar symptom i sammanlagt minst en
vecka och två veckor för spelare 23 år eller yngre.
● ska efter viloperiod och fri från symptom, framgångsrikt genomföra gradvis återgång till spel, GRTPprogrammet enligt SRF TF 6-2 Vägledning Hjärnskakning.
● bör ha klartecken från legitimerad vårdpersonal innan påbörjande av steg 5 i GRTP-Protokollet.

6.3 Godkänd matchutrustning
Spelares matchkläder och utrustning ska följa kraven i Rugby Laws of the Game § 4 eller WR Regulations 12.

6.3.1 Avsteg från WR Regulation gällande matchutrustning
Vid spel på konstgräsplan får hellånga tights med en enkel söm på benens insida användas under strumpor och
shorts.
SRF tillåter avsteg för nationella tävlingar gällande WR Regulations 11 “Advertising within the playing
enclosure“. Reklam och sponsring ska dock följa TB § 1.3.2.
Spelare ska använda tandskydd vid tävlingsmatcher t o m 19 års ålder. Spelare utan tandskydd ska avvisas från
spelplanen

6.3.2 Åtgärd vid användandet av otillåten utrustning
Spelare med otillåten utrustning ska vid domares tillsägning, utanför spelplanen, avlägsna utrustningen. Följer
inte spelaren domarens tillsägning så kan domaren utvisa spelaren från spelområdet.
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6.4 Säkerhet
6.4.1 Ansvar för publik
Föreningen som står som arrangör av matchen, (hemmalagets förening) ansvarar för att publiken befinner sig
på anvisat område, samt följer samtliga uppmaningar från matchledare och domare.
Publiken ska följa rugbyns värderingar. Arrangerande klubb ansvarar för publikens uppträdande. Bortalaget
ansvarar för uppträdandet hos sina anhängare i publiken.

6.4.2 Säkerhetsutrustning inom spelområdet
Linjeflaggstolpar ska vara flexibelt böjbara och av splitterfritt material. Målstolparna ska förses med mjuka
stolpskydd.

6.4.3 Säkerhetsområde
Fasta eller mobila föremål som riskerar att medföra skada får inte finnas inom området som är inom 5 meter
från sid- och dödbollinjerna. Dispens kan sökas för fasta hinder på ett avstånd inte närmare än 3 meter från
spelplanen.
Säkerhetsområdet ska avgränsas genom antingen räcken eller annan mobil avspärrning med en höjd av lägst
90 cm eller rep alternativt en markerad linje på så sätt att det klart framgår var gränsen går för var publiken får
vistas.

6.4.4 Inhägnat område
Spelarenan eller -anläggningen ska vara avgränsad med stängsel, staket, permanent eller tillfällig avspärrning
av så god kvalitet att det kan bevakas eller inte medge intrång utan hjälp eller redskap.
Arrangerande förening ska utse en person som är säkerhetsansvarig vid spel på plan inom inhägnat område.
Det inhägnade området ska vara utrustad med skyltar för nödutgångar (exitskyltar). Utrymningsvägar får inte
vara blockerade eller låsta med nyckel.
Spelare, ledare och domares väg in till spelplanen ska vara skyddad/säkrad. Sådant skydd ska verkställas med
hjälp av vakter, publikvärdar, staket och/eller spelartunnel.
Arrangerande förening ska kontrollera hur många åskådare som befinner sig inom det inhägnade området vid
matchtillfället.
Arrangerande förening ska ha möjlighet att kommunicera med åskådarna inne på och utanför arenan, med
hjälp av tillräckligt kraftigt och tillförlitligt högtalarsystem (vid behov kompletterat med handmegafon).

6.4.5 Åtgärder vid brister i säkerheten
Domare ska vid upptäckande av brister i säkerheten uppmana arrangören av matchen att omedelbart åtgärda
dem.
Följer inte arrangören domarens tillsägelse ska matchen avbrytas enligt TB § 3.6.3.4 och rapporteras till SRF:s
TK för vidare handläggning.
Den arrangerande föreningen kan dömas till skadestånd motsvarande gästande lags samtliga kostnader för
resa och alla kostnader för det gästande laget vid omspel av matchen. Detta vite/skadestånd skall dock först
godkännas samt fastställas av SRF:s TK.
Vid förseelse kan förening bestraffas med lagvarning, straffavgift enligt EB samt uteslutning från fortsatt eller
kommande tävlingsspel. Spelare, ledare, matchfunktionär eller publik kan anmälas för bestraffning till DN.
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7 Rent spel
7.1 World Rugbys uppförandekod
Alla medlemsförbund, sammanslutningar, organisationer, föreningar, utövare, ledare och funktionärer:
7.1.1
ska se till att rugbysporten spelas och genomförs i enlighet med ett disciplinerat och sportsligt
beteende och inse att det inte är tillräckligt att enbart förlita sig på matchfunktionärer för att upprätthålla
dessa principer
7.1.2
ska samarbeta för att säkerställa att andan i rugbysportens lagar upprätthålls och avstå från
att välja spelare som gjort sig skyldiga till ojust spel.
7.1.3

får inte bryta mot rugbysportens lagar upprepade gånger.

7.1.4
ska acceptera befogenhet och efterleva beslut av domare, linjedomare, funktionärer samt alla
andra av rugbyns disciplinära organ rörande ojust spel enligt WR Relations 17.
7.1.5
får inte offentliggöra eller låta offentliggöra kritik på vilket sätt en domare eller linjedomaren
hanterade en match.
7.1.6
får inte offentliggöra eller låta offentliggöra kritik på vilket sätt World Rugbys styrelse eller
något annat av rugbyns disciplinära organ hanterar eller löser någon tvist eller disciplinärende till följd av en
överträdelse av stadgar, bestämmelser eller rugbysportens lagar.
7.1.7
ska inte ägna sig åt beteenden eller någon aktivitet på eller utanför planen som kan skada
allmänhetens förtroende för ett hederligt och ordnat genomförande av en match, turné, turnering eller
seriespel (inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållande av information i samband med spel, direkt
eller indirekt, till vadhållningsagent eller till personer som kan använda sådan information till sin fördel)
eller en utövares, ledares eller funktionärs integritet och goda karaktär.
7.1.8

ska inte begå brott mot korruptionsbekämpning och vadhållning enligt WR Regulations 6.

7.1.9
7 ska främja rugbysportens anseende och vidta alla tänkbara åtgärder för att förhindra att den
bringas i vanrykte.
7.1.10

ska inte begå dopingförseelse enligt definitionen i WR Regulations 21.

7.1.11
ska inte förolämpa, hota, skrämma och/eller bruka någon form av våld gentemot en domare,
linjedomare eller andra matchfunktionärer, vare sig på eller utanför spelplanen.
7.1.12
får inte använda grovt eller kränkande språk eller gester mot domare, linjedomare, andra
matchfunktionärer, spelare eller åskådare.
7.1.13
ska inte göra något som sannolikt kommer att skrämma, kränka, förolämpa, förnedra eller
diskriminera någon annan utövare, ledare eller funktionär på grund av deras ålder, religion, kön, sexuella
läggning, funktionsvariation, hudfärg, nationella eller etniska ursprung.
7.1.14
får inte göra något som negativt påverkar rugbysporten, World Rugby och dess
medlemsförbund, organisationer eller någon kommersiell partner av sporten.

7.1.15 Bestraffningar
Varje förbund och förening är skyldig att följa och se till att var
och en av dess medlemmar följer denna uppförandekod och
antar förfaranden för att övervaka efterlevnaden.
Bestraffning för förseelser mot TB § 7.1 utförs av DN enligt TB § 4.3.
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7.2 Doping
Det är alltid den aktiva utövarens ansvar att se över eventuell medicinering och ansöka om dispens om
medicin finns med på WADA:s lista över förbjudna substanser. Det är föreningens ansvar att tillförsäkra
förebyggande dialog för att förhindra doping och det är föreningens ansvar att tillförsäkra att aktiva utövare
som är avstängda inte deltar i någon verksamhet, varken som aktiv utövare eller i ledaruppdrag. En person
dömd till doping får ej arbeta med ledaruppdrag eller förtroendeuppdrag i en förening under sin avstängning,
ej heller delta i träning eller andra arrangemang i föreningen.

7.2.1 Antidopingverksamhet
Det är varje förenings ansvar att förhålla sig till antidopingreglementet och det finns krav för de olika
serienivåerna. För spel ska föreningen uppvisa dokumentation på att förebyggande arbete har gjorts inom
föreningens representationslag. Föreningen ska kunna uppvisa dokumentation (på begäran av TK) för sina
spelare i representationslagen att samtliga spelare har genomfört “Keep Rugby Clean” (KRC) via WR. Länk:
https://keeprugbyclean.worldrugby.org/?module=1
Serienivå 1 – 100% av truppen ska ha genomfört KRC vid WR. Föreningen har ett ansvar att begära in
dokumentation för att spelarna ska vara spelklara senast 1/4.
Serienivå 2 – 100% av truppen ska ha genomfört KRC vid WR. Föreningen har ett ansvar att begära in
dokumentation för att spelarna ska vara spelklara senast 1/4.
Serienivå 3 – minst 85% av truppen ska ha genomfört KRC vid WR. Föreningen har ett ansvar att begära in
dokumentation för att spelarna ska vara spelklara senast 1/4.
Spelar som registreras efter 1/4 ska genomfört KRC innan den blir spelklara,
Detta gäller även för nya spelare som kommer löpande under säsongen efter 1/4 och det kan komma att ske
stickprovskontroller på lag, personer och föreningar.
På begäran av TK ska föreningen skicka sin spelares KRC till TK( e-post) senast 5 st dagar efter TK´s begäran.

7.2.1.1 Internationell antidopingverksamhet
SRF och dess medlemsföreningar med spelare, ledare och funktionärer måste enligt WR Regulations 21
samtycka till att följa World Anti-Doping Code för att få delta i rugbyns tävlingsverksamhet.
SRF får följa Nationellt antidopingorganisations bestämmelser.
SRF är skyldigt att informera World Rugby om nationella dopingförseelser inom rugbysporten.
SRF som av internationellt specialidrottsförbund (ISF) eller på annat sätt underrättats om ett positivt prov
eller misstänkt fall av doping eller annan misstänkt förseelse mot dopingreglerna ska snarast underrätta
DopK.
SRF ska tillsammans med Nationellt antidopingorganisation erbjuda antidopingutbildning.

7.2.1.2 Nationell antidopingverksamhet
SRF och dess medlemsföreningar med spelare, ledare och funktionärer är enligt Kap 13 i RF:s stadgar
skyldig att följa Idrottens Dopingreglemente.
Alla spelare och ledare måste samtycka till att följa Idrottens Dopingreglemente och att acceptera
Antidopingorganisationens resultathanteringsbehörighet enligt Världsantidopingkoden för att få delta i, av
SRF eller SDF, organiserad eller godkänd tävlingsverksamhet.
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Sekretess gäller inom RF:s antidopingverksamhet för uppgift om information till berört SF och ISF samt
WADA, som avser planering av kontroller och genomförda kontroller samt dopingärenden.

7.2.3 Dopingförseelser
Med doping menas de förseelser som anges i Idrottens Dopingreglemente Artikel 2 och är inte tillåtna
under idrottsutövning.
Den som gör sig skyldig till doping kan enligt 14 Kap RF:s stadgar bestraffas.

7.2.4 Dopingkontroll
7.2.4.1 Dopingkontroll av spelare
Idrottsutövare är enligt Idrottens Dopingreglemente Artikel 5 skyldig att efter kallelse av behörig
Antidopingorganisation utföra dopingkontroll samt kan åläggas att ingå i en kontrollpool som vistelse
rapporterar.
SRF och föreningar är skyldiga att samarbeta med sådan Antidopingorganisation som har behörighet att
genomföra utredning och kontroll.

7.2.4.2 Dopingkontroll i lagidrott
SRF ska rapportera misstänkta dopingförseelser och ska samarbeta med sådan Antidopingorganisation
som har behörighet att genomföra utredning och kontroll.
När fler än en spelare i ett lag har underrättats om dopingförseelse enligt Idrottens Dopingreglemente
Artikel 7 i samband med seriespel, cup eller turnering ska SRF genomföra riktad dopingkontroll mot hela
laget under resten av säsongen.

7.2.5 Dispensregler
7.2.5.1 Individuell dispens
Alla idrottsutövare som använder dopingklassade substanser/preparat och är på nationell/hög
tävlingsnivå, ska alltid söka en individuell dispens så snart behandling påbörjas/planeras. Idrottsutövare på
nationell/hög tävlingsnivå är spelare som är uttagen till senior-, junior-, ungdomslandslag eller
motsvarande samt spelare i serienivå 1. Spelare ska ha sin godkända dispens med sig på
tävlingsverksamhet och kunna uppvisa denna för matchledare, om matchledare begär sådan.
Idrottsutövare som deltar i av World Rugby organiserad tävlingsverksamhet ska skicka kopia av godkänd
dispens även till World Rugby innan tävlingsmatch.

7.2.5.2 Generell dispens
Övriga idrottsutövare omfattas av retroaktiv dispens i enlighet med Idrottens antidopingreglemente.

7.2.6 Bestraffning av dopingförseelser
7.2.6.1 Bestraffning av idrottsutövare
Behörigt kontrollorgan ska enligt Idrottens Dopingreglemente Artikel 8 anmäla idrottsutövares
dopingförseelsen till RF:s Dopingnämnd för bestraffning.
Dopingnämndens beslut kan överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN).
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7.2.6.2 Bestraffning av lag
Om fler än två spelare i samma lag har begått dopingförseelse under den tidsperiod då seriespel, cup eller
turnering anordnas, ska TK ålägga laget 1-9 lagvarning(ar) utöver sådan bestraffning som ålagts enskild
Idrottsutövare som begått dopingförseelse.
TK:s beslut kan överklagas till Förbundsstyrelsen.

7.2.6.3 Ogiltighet av tävlingsresultat
I seriematcher, i vilken två eller fler spelare i ett lag har begått dopingförseelse, fråntas föreningen erhållna
matchpoäng. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet, eller där detta är fördelaktigare
för den icke felande föreningen, 50-0.
I seriematcher, där båda lagen haft två eller fler spelare som har begått dopingförseelse, fråntas båda
föreningarna erhållna matchpoäng och tilldelas resultatet 0-0.
Om felande lag inte har vunnit några matchpoäng så kan även straffavgift enligt EB utdömas.

7.2.6.4 Diskvalificering
Om tävlingsmatch ingår i slutspel eller cup, i vilken två eller fler spelare i ett lag har begått dopingförseelse
ska felande förening uteslutas ur tävlingen samt resultaten strykas och lägre placerade lag i rangordningen
flyttas upp en plats i rankingen.
Om felande lag inte vann tävlingsmatchen så kan även straffavgift enligt EB utdömas.

7.2.6.5 Bestraffning av ledare
Ledare som har hjälpt idrottsutövare med dopingförseelser ska anmälas till DN för bestraffning för förseelse
enligt TB § 7.1

7.3 Matchfixning
Det är inte tillåtet att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka i vadhållning samt manipulation av
idrottslig verksamhet i enligt vad som närmare anges i RF:s Idrottens reglemente om otillåten vadhållning
samt manipulation av idrottslig verksamhet.
Regelverket gäller tävlingsverksamhet på internationell nivå samt nivåer med kontraktspelare.
SRF ska bistå WR ś Anti-corruption officer och ha regelverk som överensstämmer med WR Anti-corruption
Regulation samt ha skriftligt intyg om att information om regelverket har delgivits landslags- och
kontraktsspelare.

7.3.1 Vadhållning
Idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga tävlingsfunktionärer eller andra som
kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, får inte själv eller genom ombud,
vare sig inom eller utom riket, försöka ingå eller ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat
förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika tävlingsmoment
under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler.

7.3.2 Manipulation
Det är inte tillåtet att försöka delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av resultatet av en
tävling eller delmoment under en tävling, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv eller
genom ombud ingått vadhållning.
Sid 38

7.3.3 Missbruk av icke offentlig information
Det är inte tillåtet för idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga
tävlingsfunktionärer att föra vidare tävlingsavgörande information innan den har görs/gjorts offentlig för
allmänheten.

7.3.4 Allmän korruption
Det är förbjudet för idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga
tävlingsfunktionärer att ge eller ta emot ersättning för att misskreditera tävlingsdeltagare och rugbysporten
samt förstöra eller undanhålla bevis därom.

7.3.5 Anmälningsplikt
Idrottsutövare, tränare/ledare, domare eller annan tävlingsfunktionär samt styrelseledamot i förening och
förbund som fått kännedom om vadhållning eller manipulation som är förbjuden enligt detta reglemente,
är skyldig att omgående informera vederbörande SF om saken.

7.3.6 Bestraffning av förseelser mot matchfixning
Bestraffning av förseelser mot Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av
idrottslig verksamhet och WR ś Anti-corruption and betting ska anmälas till och handläggas av WR utsedd
bestraffningsorgan vid förseelser i samband med internationella matcher.
Bestraffning för förseelser mot TB § 7.3 i samband med nationella tävlingar utförs av DN enligt TB § 4.3.
Bestraffning sker enligt WR Regulations 6.10.

7.4 Ekonomiska oegentligheter
7.4.1 Skatter och avgifter
Föreningar ska ha erlagt lagstadgade skatter, allmänna avgifter till stat och kommun samt avgifter enligt
SRF:s gällande EB, inom ramen för den idrottsliga verksamheten, för att få delta i SRF:s tävlingar annars
utesluts föreningens samtliga lag från deltagande.

7.4.2 Obestånd
Förening som går i konkurs eller erhåller ackordsuppgörelse nedflyttas ner till det lägsta seriesystemet i
kommande säsong.
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