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Bilaga 6 

Tävlingsbestämmelser 

Föreskrifter för Svenska Cupen 

 

Svenska Cupen Herrar 

1 § Allmänna bestämmelser 
 

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SBF:s tävlingsregler i tillämpliga delar. 
 

TK är Tävlingsstyrelse och har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa 

tävlingsföreskrifter. 

2 § Inbjudan/Anmälan 
 

De åtta kvartsfinallagen är direktkvalificerade till slutspelet och ska delta. Enligt ett  

gemensamt beslut mellan SBF och FSE. 

SBF och FSE får fastställa straffavgift om förening inte deltar. 
 

Om något/några av de direktkvalificerade lagen tackar nej till deltagande i slutspelet går 

erbjudande till nästa bäst placerade lag i Elitserien. 

3 § Spelort/Gruppindelning/Spelprogram 
 

Ansökan om att genomföra Svenska Cupen görs till TK som beslutar om spelort/spelorter 

och vilken förening som ska genomföra Cupen. 

Lagen indelas i två grupper om vardera fyra lag. Seedningen baseras på placeringen i 

Elitserien och slutspel föregående säsong. 

Spelprogrammet fastställs av TK. Viss hänsyn tas till reseavstånd och boende för lagen. 
 

Gruppspelet spelas fredag (6 matcher) och lördag (6 matcher). Semifinaler och final spelas på 

söndagen. 

4 § Tävlingsregler för Svenska Cupen Herrar 
 

4.1 Speltid 
 

Speltiden är 2 x 30 minuter i samtliga matcher med 20 min paus.  
 

4.2 Utvisningar 
 

Utvisningstiderna är 6 minuter respektive 3 minuter. 
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4.3 Placering i gruppspelet 
 

Vid oavgjort resultat i gruppspelet sker ett avgörande med straffar. Vartdera laget slår tre 

straffar. Om ett avgörande inte skett efter tre straffar slår vartdera laget en straff tills det ena 

laget har gjort flera mål än det andra. Straffarna ska slås av olika spelare. 

Spelas enligt seriemetoden kap 2, 2 § i TB 
 

Placeringen i gruppspelet avgörs av nedanstående kriterier: 
 

1. Poäng 
2. Målskillnad 
3. Antal gjorda mål 
4. Inbördes möten 
5. Straffar 

 
4.4 Semifinalerna 

 

I semifinalerna tillämpas sudden Death principen med en förlängning på 1 x 10 minuter. 
 

Om matchen är oavgjord efter förlängning ska avgörande ske genom straffslag. Lagen slår 

tre straffslag vardera. Om lagen har gjort lika många mål slår vartdera laget en straff tills det 

ena laget har gjort fler mål än det andra. Straffarna slås av olika spelare. 

4.5 Finalen 
 

Vid oavgjort resultat i finalen sker förlängning med 1 x 10 minuter enligt sudden Death 

principen, och därefter sker avgörande med straffar. Vartdera laget slår 5 straffar och 

därefter en straff i taget tills ett avgörande skett. Straffarna slås av olika spelare. 

5 § Matchens genomförande 
 

5.1 Möte mellan domare och tränare 
 

Före varje match ska ett möte äga rum mellan domare och ansvarig tränare för respektive 

lag i enlighet med utskickat PM. 

5.2 Uppvärmning på spelplanen och planskötsel 

Uppvärmning på spelplanen får göras 5 minuter före matchstart. 

Det sker ingen planskötsel efter uppvärmningen. 

6 § Ekonomi 
 

6.1 Anmälningsavgift 
 

Anmälningsavgiften på 25 000 kr faktureras av SBF och ska vara betald senast 30 juni (10 000 
kr.) respektive 15 september (15 000 kr). 
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6.2 Prispengar 
 

Segrande lag i Svenska Cupen erhåller 50 000 kr. 
 

7 § Bestraffning 
 

7.1 Föreningens ansvar 
 

Föreningen ansvarar för sina spelares, ledares och supporters uppträdande i enlighet med 

bestämmelserna i SBF:s Tävlingsbestämmelser. 

7.2 Bestraffning av spelare och ledare 
 

Bestraffning sker i enlighet med 7 kap. SBF:s Tävlingsbestämmelser. 
 

7.3 Tävlingsjury 
 

En tävlingsjury bestående av fyra personer utses av SBF med representanter för TK, RDK, 

DN och TE. Ordförande är ordföranden i TK. 

7.4 Beslutsorgan 
 

DN beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

 
 
 

Svenska Cupen Damer 

1 § Allmänna bestämmelser 
 

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SBF:s tävlingsregler i tillämpliga delar. 
 

TK är Tävlingsstyrelse och har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa 

tävlingsföreskrifter. 

2 § Inbjudan/Anmälan 
 

De tio Elitserielagen är direktkvalificerade till cupen och ska delta enligt ett gemensamt 

beslut med Elitseriens damföreningar. 

SBF:s TK får fastställa straffavgift om förening inte deltar. 
 

3 § Spelort/Gruppindelning/Spelprogram 
 

Ansökan om att genomföra Svenska Cupens finalspel görs till TE/TK som beslutar om 

spelort/spelorter och vilken förening som ska genomföra Cupen. 

Inledningsvis så delas lagen in i två grupper om vardera fem lag. Seedningen baseras på 

placeringen i Elitserien och slutspel föregående säsong. 

Gruppspelets spelprogram fastställs av TK. Viss hänsyn tas till geografi och reseavstånd. 

Placerat lag 1-2 i respektive grupp går till finalspel. 
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I finalspelet så spelar varje lag en semifinalmatch på lördagen, och final och match om tredje 

plats spelas på söndagen. 

4 § Tävlingsregler för Svenska Cupen Damer 
 

4.1 Speltid 
 

Speltiden är 2 x 45 minuter i samtliga matcher, med 20 min paus. 
 

4.2 Utvisningar 
 

Utvisningstiderna är 5 minuter respektive 10 minuter. 
 

4.3 Placering i gruppspelet 

Spelas enligt seriemetoden kap 2, 2 § i TB 
 

Vid oavgjort resultat i gruppspelet sker ett avgörande med straffar. Vartdera laget slår tre 

straffar. Om ett avgörande inte skett efter tre straffar slår vartdera laget en straff tills det ena 

laget har gjort flera mål än det andra. Straffarna ska slås av olika spelare. 

 

Placeringen i gruppspelet avgörs av nedanstående kriterier: 
 

1. Poäng 
2. Målskillnad 
3. Antal gjorda mål 
4. Inbördes möten 
5. Särstraffar 

 
 

4.4 Semifinalerna  
 

I semifinalerna tillämpas sudden Death principen med en förlängning på 1 x 10 minuter. 
 

Om matchen är oavgjord efter förlängning ska avgörande ske genom straffslag. Lagen slår 

tre straffslag vardera. Om lagen har gjort lika många mål slår vartdera laget en straff tills det 

ena laget har gjort fler mål än det andra. Straffarna slås av olika spelare. 

4.5 Finalen och placeringsmatchen 
 

Vid oavgjort resultat sker förlängning med 1 x 10 minuter enligt sudden Death principen, och 

därefter sker avgörande med straffar. Vartdera laget slår 5 straffar och därefter en straff i 

taget tills ett avgörande skett. Straffarna slås av olika spelare. 

5 § Matchens genomförande 
 

5.1 Möte mellan domare och tränare 
 

Före varje match ska ett möte äga rum mellan domare och ansvarig tränare för respektive 

lag i enlighet med utskickat PM. 

5.2 Uppvärmning på spelplanen och planskötsel 

Uppvärmning på spelplanen får göras 5 minuter före matchstart. 
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Det sker ingen planskötsel efter uppvärmningen. 

6 § Ekonomi 
 

6.1 Anmälningsavgift 
 

Anmälningsavgiften på 5 000 kr faktureras av SBF och ska vara betald senast 31 augusti. 
 
6.2 Avgift för finalspel 
Avgiften för finalspel är 2 000 kr faktureras och ska vara betald senast 10 oktober. 
 
6.3 Prispengar 

 

Segrande lag i Svenska Cupen erhåller 10 000 kr. 
 

 

7 § Bestraffning 
 

7.1 Föreningens ansvar 
 

Föreningen ansvarar för sina spelares, ledares och supporters uppträdande i enlighet med 

bestämmelserna i SBF:s Tävlingsbestämmelser. 

7.2 Bestraffning av spelare och ledare 
 

Bestraffning sker i enlighet med 7 kap. SBF:s Tävlingsbestämmelser. 
 

7.3 Tävlingsjury 
 

En tävlingsjury bestående av fyra personer utses av SBF med representanter för TK, RDK, 

DN och TE. Ordförande är ordföranden i TK. 

7.4 Beslutsorgan 
 

DN beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

 
 

Svenska Cupen Juniorer 

1 § Allmänna bestämmelser 
 

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SBF:s tävlingsregler i tillämpliga delar. 
 

TK är Tävlingsstyrelse och har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa 

tävlingsföreskrifter. 

2 § Inbjudan/Anmälan 
 

Lagen i U19 Nationell (fd. Juniorelitserien) är direktkvalificerade till cupen och kan delta via 
anmälan till cupen. 

 

3 § Spelort/Gruppindelning/Spelprogram 
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Ansökan om att genomföra Svenska Cupens finalspel görs till TE/TK som beslutar om 

spelort/spelorter och vilken förening som ska genomföra Cupen. 

Inledningsvis så delas lagen in i grupper om vardera tre-fem lag. 
 

Gruppspelets spelprogram fastställs av TK. Viss hänsyn tas till geografi och reseavstånd. 

Vinnaren i respektive grupp går till finalspel. 

I finalspelet så spelar varje lag en semifinalmatch på lördagen, och final och match om tredje 

plats spelas på söndagen. 

 

4 § Tävlingsregler för Svenska Cupen Juniorer 
 

4.1 Speltid 
 

Speltiden är 2 x 45 minuter i samtliga matcher. 
 

4.2 Utvisningar 
 

Utvisningstiderna är 5 minuter respektive 10 minuter. 
 

4.3 Placering i gruppspelet 

Spelas enligt seriemetoden kap 2, 2 § i TB 
 

Vid oavgjort resultat i gruppspelet sker ett avgörande med straffar. Vartdera laget slår tre 

straffar. Om ett avgörande inte skett efter tre straffar slår vartdera laget en straff tills det ena 

laget har gjort flera mål än det andra. Straffarna ska slås av olika spelare. 

 

Placeringen i gruppspelet avgörs av nedanstående kriterier: 
 

1. Poäng 
2. Målskillnad 
3. Antal gjorda mål 
4. Inbördes möten 
5. Särstraffar 

 
4.4 Semifinalerna 

 

I semifinalerna tillämpas sudden Death principen med en förlängning på 1 x 10 minuter. 
 

Om matchen är oavgjord efter förlängning ska avgörande ske genom straffslag. Lagen slår 

tre (3) straffslag vardera. Om lagen har gjort lika många mål slår vartdera laget en straff tills 

det ena laget har gjort fler mål än det andra. Straffarna slås av olika spelare. 

4.5 Finalen och placeringsmatchen  
 

Vid oavgjort resultat sker förlängning med 1 x 10 minuter enligt sudden Death principen, och 

därefter sker avgörande med straffar. Vartdera laget slår fem (5) straffar och därefter en 

straff i taget tills ett avgörande skett. Straffarna slås av olika spelare. 
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5 § Matchens genomförande 
 

5.1 Uppvärmning på spelplanen och planskötsel 

Uppvärmning på spelplanen får göras 5 minuter före matchstart. 

Det sker ingen planskötsel efter uppvärmningen. 

6 § Ekonomi 
 

6.1 Anmälningsavgift 
 

Anmälningsavgiften på 5 000 kr faktureras av SBF och ska vara betald senast 30 juni. 
 

6.2 Avgift för finalspel 
Avgiften för finalspel är 2 000 kr faktureras och ska vara betald senast 12 oktober. 
 

 

7 § Bestraffning 
 

7.1 Föreningens ansvar 
 

Föreningen ansvarar för sina spelares, ledares och supporters uppträdande i enlighet med 

bestämmelserna i SBF:s Tävlingsbestämmelser. 

7.2 Bestraffning av spelare och ledare 
 

Bestraffning sker i enlighet med 7 kap. SBF:s Tävlingsbestämmelser. 
 

7.3 Tävlingsjury 
 

En tävlingsjury bestående av fyra personer utses av SBF med representanter för TK, RDK, 

DN och TE. Ordförande är ordföranden i TK. 

7.4 Beslutsorgan 
 

DN beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. 

 
 

Svenska Cupen Ungdom 

1 § Allmänna bestämmelser 
 

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SBF:s tävlingsregler i tillämpliga delar. 
 

TK är Tävlingsstyrelse och har rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa 

tävlingsföreskrifter. 

2 § Inbjudan/Anmälan 
 

Lag från U17 Nationell (f.d. pojkallsvenskan) och U19 Regional (f.d. Ungdomsallsvenskan) är 

direktkvalificerade till cupen och kan delta via anmälan till cupen. 



8 (3)  

3 § Spelort/Gruppindelning/Spelprogram 
 

Ansökan om att genomföra Svenska Cupens gruppspel görs till TE/TK som beslutar om 

spelorter och vilka föreningar som ska genomföra Cupen. 

Inledningsvis i omgång 1 så delas lagen in i geografiska grupper med 4–6 deltagande 

lag/grupp. I omgång 2 så tas en viss hänsyn vid gruppindelning till placering i respektive 

grupp i omgång 1. 

Gruppspelets spelprogram fastställs av TK. Stor hänsyn tas till geografi och reseavstånd. 

Inget finalspel genomförs i Svenska Cupen Ungdom. 

4 § Tävlingsregler för Svenska Cupen Ungdom 
 

4.1 Speltid 
 

Speltiden är 2 x 30 minuter i samtliga matcher. 
 

4.2 Utvisningar 
 

Utvisningstiderna är 3 minuter respektive 6 minuter. 
 

4.3 Placering i gruppspelet 
 

Spelas enligt seriemetoden kap 2, 2 § i TB 
 

5 § Matchens genomförande 
 

5.1 Uppvärmning på spelplanen och planskötsel 

Uppvärmning på spelplanen får göras 5 minuter före matchstart. 

Det sker ingen planskötsel efter uppvärmningen. 

6 § Ekonomi 
 

6.1 Anmälningsavgift 
 

Anmälningsavgiften på 10 000 kr faktureras av SBF och ska vara betald senast 30 

september. 

7 § Bestraffning 
 

7.1 Föreningens ansvar 
 

Föreningen ansvarar för sina spelares, ledares och supporters uppträdande i enlighet med 

bestämmelserna i SBF:s Tävlingsbestämmelser. 

7.2 Bestraffning av spelare och ledare 
 

Bestraffning sker i enlighet med 7 kap. SBF:s Tävlingsbestämmelser. 
 

7.3 Tävlingsjury 
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En tävlingsjury bestående av fyra personer utses av SBF med representanter för TK, RDK, 

DN och TE. Ordförande är ordföranden i TK. 

7.4 Beslutsorgan 
 

DN beslutar i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar. 


