
FOTBOLLENS TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2022 

KAPITEL 1: ALLMÄNT 

1. Tillämpningsområde 

1.1. Fotbollens tävlingsbestämmelser som Finlands Bollförbunds styrelse årligen beslutar om innehåller allmänna 
regler och bestämmelser som ska följas vid fotbollens tävlingsverksamhet. Vid eventuella oklara fall tolkas dessa 
regler mot bakgrund av tidigare tolkningspraxis för motsvarande regler. 

1.2. De som är underställda förbundets regler, dessas tävlingsbestämmelser, förbundets straffbestämmelser och 
övriga bestämmelser och beslut som givits av Bollförbundets styrelse eller av denna befullmäktigat organ, är alla 
medlemssammanslutningar som deltar i fotbollens tävlingsverksamhet och deras funktionärer och medlemmar samt 
de personer och sammanslutningar som skriftligen eller på separat fastställt sätt av tävlingsarrangören förbundit sig 
att följa ovannämnda regler eller som har löst ut förbundets spel- eller kvarterspass eller som registrerat sig som 
hobbyspelare, samt de personer som varit antecknade i matchprotokollet eller som har spelat eller som varit 
bytesspelare eller lagfunktionärer eller fungerat som domare i officiell match. 

1.3. Internationella Fotbollsförbundet (FIFA), Europeiska Fotbollsförbundet (UEFA) och Bollförbundet kan besluta om 
särskilda bestämmelser gällande tävlingar. 

1.4. Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ kan göra tidsbundna förändringar i dessa 
tävlingsbestämmelser även under spelsäsongen. 

2. Etiska principer 

2.1. FAIR PLAY-principen poängteras i all tävlingsverksamhet. De som deltar i tävlingar skall alltid idrottsligt sträva 
efter bästa slutresultat. 

2.2. I tävlingsverksamhet som arrangeras av förbundet och dess regioner efterföljs Finlands antidopingregelverk och 
FIFA:s antidopingregelverk och -bestämmelser som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt. 

Personer som är underställda tävlingsbestämmelserna är skyldiga att bekanta sig med och följa de ikraftvarande 
antidopingregelverken. 

Alla spelare som deltar i den officiella tävlingsverksamheten omfattas av dopingkontroll vid och utanför tävling. 

Dopingförseelser och påföljder som utdöms för dessa är fastställda i de ovannämnda antidopingregelverken och i 
förbundets straffbestämmelser. 

2.3. Som fotbollsfunktionärer räknas föreningens spelare, tränare, materialförvaltare, personer som hör till 
föreningsledningen, föreningens sjukvårdspersonal, övriga personer som har ett nära samröre med laget samt 
domare och övriga personer som tävlingsarrangören utsett till matchevenemanget. 

Fotbollsfunktionärer får inte själva eller via sina ställföreträdare ingå vadhållning eller på annat sätt delta eller 
påverka vadhållning ifråga om tävlingar på den egna serienivån, farmlagets serienivå eller samarbetsföreningens 
serienivå. 

Domaren får dessutom inte själv eller via sin ställföreträdare ingå vadhållning eller på andra sätt delta eller påverka 
vadhållning ifråga om objekt på de serienivåer som domaren deltar i under säsongen. 

En person är jävig som fotbollsfunktionär om hen 

• har arbetsuppgifter inom ett spelbolag där hen kan inverka på valet av spelobjekt, uträknandet av odds eller 
annat beslutsfattande som gäller objekten 

• har vilka andra arbetsuppgifter som helst där arbetsuppgifterna och funktionärsrollen kan skapa 
intressekonflikter 

• fungerar i nära samarbete med grupp som idkar vadhållning 

Fotbollsfunktionärer är skyldiga att meddela förbundets tävlingsfunktioner om sin jävighet. 

Beslut om fotbollsfunktionärernas jävighet fattas alltid från fall till fall. För domarnas del fattas beslutet av 
förbundets domarkommitté och för andra fotbollsfunktionärer av förbundets tävlingsarbetsgrupp. Domarkommittén 
kan be förbundets tävlingsarbetsgrupp om utlåtande kring domarens jävighet. Bollförbundets styrelse kan behandla 
jävighetsärendet om den så vill. 

Fotbollsfunktionär kan överklaga domarkommitténs, tävlingsarbetsgruppens eller Bollförbundets styrelses beslut om 
jävighet till Idrottens Rättsskyddsnämnd. 



Underlåtenhet att följa beslutet om jävighet leder till disciplinärt förfarande. 

2.4. Förening som deltar i tävlingsverksamhet bör sköta sin ekonomiförvaltning i enlighet med stadgar och givna 
direktiv. Föreningar som deltar i tävlingsverksamheten är dessutom bundna av tävlingsarrangörens fastställda 
ekonomiska bestämmelser samt eventuella seriespecifika licensbestämmelser. 

Även i de tävlingar där ingen föreningslicens krävs kan föreningens lag med tävlingsarrangörens beslut uteslutas från 
innevarande säsongs tävlingsverksamhet, om föreningen till förbundet inte betalt förfallna obestridliga betalningar 
för verksamhet under föregående spelsäsong eller tidigare spelsäsonger eller för funktioner till tidigare ansvarigt 
distrikt. I samband med beslutet beslutar tävlingsarrangören på vilken serienivå laget kan delta följande spelsäsong 
om det betalar de förfallna avgifterna. 

I samtliga tävlingar som arrangeras av förbundet eller dess regioner kan föreningens lag bestraffas med poängavdrag 
om föreningen till förbundet inte betalat förfallna obestridliga betalningar för ifrågavarande lags verksamhet under 
föregående spelsäsong eller tidigare spelsäsonger eller för funktioner till tidigare ansvarigt distrikt. Beslut om 
poängavdrag fattas i nationella serier av Bollförbundets styrelse och i regionala serier av den regionala 
arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden. 

POÄNGAVDRAGSTABELL (€) 

• skuld 0,01-2.000 -> poängavdrag 3 
• skuld 2.000,01- 5.000 -> poängavdrag 4 
• skuld 5.000,01–10.000 -> poängavdrag 5 
• skuld 10.000,01–20.000 -> poängavdrag 6 
• skuld över 20.000 -> poängavdrag 7 

Skuldkontroll görs före säsongsstarten och en gång under säsongen, senast den 30.6. 

Om föreningen har betalningar till förbundet eller dess tidigare distrikt som baserar sig på tidigare säsong än 
tidpunkten för kontrollen, är påföljden minst ett dubbelt poängavdrag eller uteslutande ur serien enligt punkt 6.2. 

2.5. Föreningar får i sin tävlingsverksamhet och dithörande verksamhet inte använda reklam som strider mot lagen 
eller god sed. 

2.6. Personer och sammanslutningar som deltar i tävlingsverksamheten bör följa sina uppgjorda avtal. 

2.7. Det är förbjudet att till förening som deltar i samma tävling eller till dess fotbollsfunktionär eller annan sådan 
part erbjuda förmån, som kan vara till nytta för den som erbjuder detta.  

2.8. Fotbollsfunktionärer har omedelbar upplysningsskyldighet till förbundet gällande sådana kontakter där pengar 
eller andra förmåner erbjuds, eller där man på annat sätt försöker inverka på matchens slutresultat eller 
matchhändelser. 

2.9. Fotbollsfunktionärer får inte vidarebefordra uppgifter gällande föreningen till föreningens utomstående part, 
om uppgifterna inte är allmänt tillgängliga eller det inte är meningen att dessa skall vara allmänt tillgängliga och om 
uppgifterna har betydelse med tanke på vadhållningsspel. 

3. Definitioner 

Med termerna som används i dessa bestämmelser avses följande: 

3.1. Seniorspelare: 

Alla övriga spelare förutom ungdomsspelare. 

3.2. Regional tävling 

Tävling som Bollförbundets styrelse tilldelat förbundets regioner att arrangera i enlighet med 
tävlingsbestämmelserna eller på annat sätt bestämd tävling. 

3.3. Amatör: 

Spelare som enligt dessa definitioner inte är professionell eller amatör under kontrakt (se punkterna 3.4 och 3.23). 

3.4. Professionell: 

Spelare som under spelsäsongen fyller minst 15 år och som får eller kommer att få över 2000 euro i skattepliktig 
inkomst för fotbollsspel under en spelsäsong, och som spelar i lag i de tre högsta herrserierna eller i de två högsta 



damserierna. Som skattepliktig inkomst beaktas i denna punkt inte olika bonusvillkor och andra motsvarande 
betalningar som klarnar i framtiden. 

3.5. Representationsrätt: 

• Spelarens rätt att representera en viss förening i officiell match under förutsättning att spelaren har spelrätt 

• Föreningens rätt att ställa villkor på spelarens spelrätt i en annan förening. 

3.6. Representationsuppdrag: 

Att som inbjuden spelare delta i landslagets eller förbundets regionala lags turnering, match, träningsläger eller med 
dessa jämförbar händelse. 

3.7. Oldboys-åldersklasserna: 

Till oldboys-åldersklasserna för herrar hör spelare som under spelsäsongen fyller minst 35 år och för damer de 
spelare som under spelsäsongen fyller minst 30 år. 

3.8. Internationell match: 

Match som spelas mot en förening som tillhör ett annat av FIFA:s medlemsförbund. En internationell match kräver 
en anmälan till Bollförbundet enligt tävlingsbestämmelsernas punkt 5.5. 

3.9. Tävling, serie, grupp, match 

• Tävling: Helhet som fastställer den grenmässiga tävlingsverksamhet som ska genomföras under ifrågavarande 
tävlingssäsong och hur serierna ska genomföras samt hur man avgör placeringar i serierna samt vilka som stiger 
och vilka som faller. Tävlingsarrangören har ansvar för genomförandet av tävling. 

• Serie: Tävlingsarrangörens fastställda sätt att indela tävling enligt nivåer, åldersklasser och kön. Serierna kan 
genomföras i serie-, cup- eller turneringsformat eller som en kombination av dessa. 

• Grupp: Tävlingsarrangören kan dela in seriens lag i olika grupper på basen av geografi eller konkurrens. Gruppen 
kan indelas i olika faser på samma sätt som en serie. Tävlingsarrangören kan fastställa särskilda bestämmelser 
för olika grupper i samma serie. 

• Match: spelhändelse mellan två lag. 

3.10. Tävlingsarrangör: 

Tävlingsarrangör för nationella officiella serier är Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ. Nationella 
serier i enlighet med dessa regler är Tipsligan, Herrarnas Finska Cup och dess kval, Regions’ Cup, Regions’ Cup Roots, 
Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan, Damernas Finska Cup och dess kval, Damernas Etta, Damernas 
Tvåa, P20 FM-serien och dess kval, P20 Ettan, P17 FM-serien och dess kval, P17 Ettan, F18 FM-serien och dess kval, 
F18 Ettan, FBF:s ungdomsturneringar samt Oldboys FM-turneringarna. 

Övriga tävlingar är regionala tävlingar. Tävlingsarrangör för de regionala tävlingarna är varje regions 
utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamheten, om inte Bollförbundets styrelse annat beslutat. När det 
gäller serier som arrangeras i samarbete mellan flera regioner är det förbundets generalsekreterare eller av denne 
utnämnd person som utser vilken region som är ansvarig tävlingsarrangör. 

3.11. Licensförvaltning: 

Organ som beslutar om beviljande av eller avslag på föreningslicens. 

3.12. Ungdomsspelare: 

Till ungdomsspelare räknas person som fyller högst 20 år under spelsäsongen. För 11-åringar och yngre kan vid 
behov användas preciseringen barn. 

3.13. Avbrytande och avslutande av match (se även 6.31) 

Avbrytande av match: Tillfälligt avbrytande av match som sker på beslut av domare. 

Avslutande av match: Bestående avslutande av match före full tid på beslut av domare, varefter tävlingsarrangören 
fattar beslut om de fortsatta åtgärderna. 

3.14. Spelares deltagande i match: 

Spelare anses ha deltagit i match om spelaren har spelat en del av den. I matcher där det används byten fram och 
tillbaka anses alla som antecknats i matchprotokollet ha spelat i matchen. 



3.15. Spelarstatus: 

I officiella tävlingar finns tre olika spelarstatus: Professionell, amatör under kontrakt eller amatör. Spelarstatusen kan 
även vara ”hobby”. Definitioner på dessa finns i bokstavsordning i punkt 3. 

3.16. Spelsäsong: 

Fotbollens spelsäsong är ett kalenderår. 

3.17. Spelförbud: 

Person i spelförbud får inte inneha några laguppgifter i lagets officiella matcher. Jämför 3.27 funktionärsförbud. 

3.18. Speltillstånd: 

Tillstånd av spelarens tidigare förening eller tävlingsarrangör att delta i en officiell match. 

3.19. Spelrätt: 

Spelares rätt att delta i officiell match för ett visst lag i en viss förening. 

Om spelaren saknar spelrätt, är hen inte berättigad att spela. 

3.20. Spel- och kvarterspass, hobbyregistrering samt domarpass: 

Spelpasset är = förbundets årligen fastställda avgiftsbelagda tävlingslicens som berättigar till spel i officiella matcher. 

Hobbyregistreringen är = förbundets årligen fastställda registrering för vuxna som berättigar till spel i fastställda 
hobbyserier för vuxna. 

Kvarterspasset är = förbundets årligen fastställda hobbylicens för barn och unga som berättigar till spel i andra än i 
officiella matcher. Bollförbundets regioner fastställer de serier där man kan spela med kvarterspass. 

Domarpasset är förbundets årligen fastställda licens med vilken man kan vara verksam som domare. 

3.21. Spelpassäsong: 

Spelpasset är i kraft en spelpassäsong som längst kan vara 1.1-31.12. 

3.22. Registrering: 

Registrering av spelares representationsrätt till den nya föreningen genom att betala registreringsavgiften för 
representationsrätten. 

3.23. Föreningslicens: 

Villkor som förening skall uppfylla för att kunna delta i en viss tävling. 

3.24. Övergångsersättning: 

Ersättning erlagd av en förening till en annan för spelares spelrätt. 

3.25. Amatör under kontrakt: 

Spelare som för spel under spelsäsongen får högst 2.000 euro i skattepliktig inkomst, men som enligt dessa 
bestämmelsers punkt 9.1 skall ha spelaravtal och som spelar i ett lag i herrarnas tre högsta serier eller i damernas två 
högsta serier. Som skattepliktig inkomst beaktas i denna punkt inte olika bonusvillkor och andra motsvarande 
betalningar som framgår i framtiden. 

3.26. I Finland fostrad spelare (FF-Spelare): 

Spelare som varit registrerad i finländsk förening i sammanlagt minst tre år som 12–21-åring. 

3.27. Funktionärsförbud: 

Ett hinder för spelare att delta i officiell match och som bestäms med stöd av straffbestämmelsernas bestämmelser 
om disciplinär åtgärd eller varningar och utvisningar. Person i funktionärsförbud får inte inneha några laguppgifter i 
lagets officiella matcher, och hit hör även att spela match. Jämför 3.17 spelförbud. 

 

 

 



3.28. Försäkringsskydd: 

I följande fall skall spelare ha försäkringsskydd som täcker fotbollens tränings- och tävlingsverksamhet: 

• Alla ungdomsspelare 

• Spelare i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta, Herrarnas Tvåa och Damernas Tvåa 

• Om spelaren omfattas av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (24.4.2009/276) 

För andra än ovannämnda vuxna spelare är försäkringen frivillig, men rekommenderbar. 

3.29. Fri övergångstid: 

Tid när den tidigare föreningen inte kan begränsa en kontraktslös spelare att ändra sin representationsrätt eller 
spelrätt från en förening till en annan. 

3.30. Officiell tävling: 

Tävling som arrangeras av Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ och som vid fastställande av 
tävlingsform definieras som officiell tävling, eller tävling arrangerad med tillstånd av förbundets region och som i 
samband med beviljandet av tillstånd definieras som officiell tävling. 

3.31. Officiell match: 

Match som spelas i officiell tävling i Finland eller utomlands. 

KAPITEL 2: BESTÄMMELSER GÄLLANDE TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

4. Fotbollsregler 

4.1. Förbundet övervakar i egenskap av högsta organ att man i vårt land följer de fotbollsregler (Laws of the game) 
och beslut som fastställts av International Football Association Board (IFAB) och som publicerats av FIFA samt de 
direktiv förbundet ger. 

4.2. I officiella tävlingar får avvikelser från FIFA:s och IFAB:s fastställda fotbollsregler och beslut samt från förbundets 
direktiv göras endast med tillstånd av förbundet. 

4.3. Inom tävlingsverksamheten för barn och ungdomar tillämpas All Stars-programmet som fastställts av 
Bollförbundets styrelse och de seriespecifika bestämmelser som gjorts på basen av programmet. 

5. Tävlingar, serier, matcher och turneringar 

5.1. Tävlingsformen för officiell tävling fastställs av Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ. 
Bollförbundets styrelse fastställer i samarbete med tävlingsarrangören även övriga bestämmelser ifråga om 
tävlingen, de avgifter som hör till tävlingsverksamheten samt avgifterna för brott mot tävlingsbestämmelserna och 
byte av spelpass. 

5.2. Förbundet kan komma överens om arrangerande av tävling tillsammans med förening eller med 
sammanslutning bestående av förbundets medlemsföreningar. Om förening deltar i tävlingsverksamhet som 
arrangeras av annan förening och som riktar sig till unga eller vuxna spelare skall föreningen, om dess egna regions 
utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamhet så kräver, även delta i samma åldersklass i förbundets eller dess 
regions serie som riktar sig till unga eller vuxna spelare. Ifrågavarande regel gäller även den förening som arrangerar 
serien om det i serien deltar lag från andra föreningar. 

5.3. Förening eller annan sammanslutning kan arrangera matcher och turneringar med förbundets eller regionens 
tillstånd. Villkoret för beviljande av tillstånd är att tävlingsarrangören och de som deltar i detta skriftligen förbinder 
sig till förbundets och regionens regler och bestämmelser eller genom att lösa ut förbundets spelpass. 

5.4. För anordnande av tävling med FM-status skall man ha tillstånd av Bollförbundets styrelse. 

5.5. Förening som vill spela match mot en förening som hör till ett annat nationellt förbund som lyder under FIFA, 
skall anmäla om detta till förbundet i enlighet med FIFA:s bestämmelser. Förbundet kan förbjuda föreningen att 
delta i matchen. 

Förening som arrangerar internationell turnering eller deltar i en sådan bör följa de bestämmelser som FIFA och 
förbundet utfärdat. 

5.6. Förbundet eller dess region har rätt att förbjuda arrangemang av match eller turnering. Ett nekande beslut kan 
överklagas till förbundets utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamhet inom en vecka efter att den sökande 
erhållit beslutet. 



5.7. Matcher för att eftersträva enbart privat vinning är tillåtna endast med förbundets tillstånd. 

6. Lagverksamhetsbestämmelser 

Serieplats 

6.1. Tävlingsarrangören beslutar om serieplatser, serieplatsernas kompletteringsförfarande och överflyttning av 
serieplatser. 

Om en seriesäsong måste avbrytas eller avslutas i förtid på grund av orsaker oberoende av tävlingsarrangören, 
beslutar Bollförbundets styrelse om de nationella seriernas slutgiltiga placeringar, avancemang, nedflyttningar, 
utnämnande av finska mästare, utdelning av FM-medaljer, utdelning av eventuella prispengar samt deltagarna i 
följande säsongs UEFA-föreningstävlingar. I de regionala serierna fattas motsvarande beslut av den regionala 
utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet. 

Tävlingsarrangören beslutar om namnen som föreningarna skall använda i tävlingsverksamheten är acceptabla. Vid 
godkännande av namn skall bl.a. beaktas att namnet inte ska få förväxlas med namn, förkortning eller motsvarande 
på en förening som gått i konkurs under de senaste fem åren. 

6.2. När straffet är påföljd i enlighet med straffbestämmelsernas punkt 3.1.10, har föreningen rätt att efter att 
påföljden löpt ut ansöka om serieplats två nivåer lägre ner än varifrån föreningen har uteslutits. Föreningen skall 
göra en ansökan till tävlingsarrangören senast den 31.10 om den vill ha ifrågavarande serieplats. 

6.3. Om det för serienivån har fastställts ett system för föreningslicens, är villkoret för att man skall få serieplats att 
man uppfyller villkoren i ifrågavarande licens. 

Bollförbundets styrelse fastställer UEFA:s nationella föreningslicensbestämmelser på basen av vilka en förening kan 
delta i UEFA:s föreningslagstävlingar. 

Kompletteringsförfarande 

6.4. Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ beslutar årligen om kompletteringsförfarande för de 
nationella serierna, genom vilket en serieplats kan kompletteras på basis av idrottsliga framgångar efter att en 
förening har givit upp platsen. Komplettering kan göras efter 1.3.2021 endast i undantagsfall. I serier som arrangeras 
av regionerna fattas beslut om kompletteringsförfarande av den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och 
domarverksamhet eller av denna utsedd person. I serier mellan olika regioner beslutar ifrågavarande regioner om 
kompletteringsförfarandet tillsammans. 

Överflyttning av serieplats 

6.5. Bollförbundets styrelse kan fatta beslut om överflyttning av serieplats i nationell serie för seniorer om 
föreningen går i konkurs eller om föreningen av andra orsaker ger upp eller tvingas ge upp sin serieplats. Vid 
nationella ungdomsserier som arrangeras av förbundet kan beslut om överflyttning av serieplats fattas av 
tävlingsarbetsgruppen. Vid regionala tävlingar fattas motsvarande beslut av den regionala utvecklingsgruppen för 
tävlings- och domarverksamhet eller av denna befullmäktigad person. 

Ansökan om överflyttning av serieplats skall skickas till tävlingsarrangören senast den 30.11. Förlängning av denna 
tidsfrist kan av synnerligen tungt vägande skäl beviljas av Bollförbundets styrelse, eller tävlingsarbetsgruppen för 
ungdomsseriernas del. I regionala tävlingar är det den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och 
domarverksamhet eller av denna befullmäktigad person som beslutar om förlängning av tidsfristen. 

Den serieplats som ska överlåtas kan överflyttas till medlemsförening inom förbundet som har förutsättningar att 
bedriva tävlingsverksamhet på ifrågavarande serienivå. Den förening som tar emot serieplatsen kan inte sedan 
tidigare ha en serieplats på samma nivå som där serieplatsen som ska överlåtas finns. Föreningen som överlåter 
serieplatsen kan inte flytta den nya serieplatsen till sådan serienivå där den överlåtande föreningen redan har en 
serieplats sedan tidigare. Den förening som har överlåtit serieplatsen kan inte på tre år stiga eller anmäla sig till den 
serienivå varifrån den gav upp serieplatsen. Tävlingsarrangören kan på grundad anledning göra undantag från den 
ovannämnda begränsningen. 

Den nya innehavaren av serieplatsen kan inte överlåta den serieplats som erhållits till annan förening under fem års 
tid. Om den nya innehavaren av serieplatsen under föregående spelsäsong innehaft serieplats eller -platser på en 
lägre nivå än vad den nu beviljats, blir föreningen av med den eller om det är frågan om flera platser serieplatsen på 
den högsta serienivån, om inte tävlingsarrangören har särskild godkänd motivering för att den ska få bibehållas. 



I samband med överflyttning av serieplats får de spelare som flyttat över till den förening som fått serieplatsen inte 
flytta tillbaka till den förening som överlåtit serieplatsen under den säsong som överflyttningen av serieplatsen 
gällde. 

Vid beslutsfattande kring överflyttning av serieplats skall, i nationella serier Bollförbundets styrelse och 
tävlingsarbetsgruppen och i regionala serier den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet, 
beakta bl.a. hemorten för den medlemsförening som ansökt om serieplatsen, spelarnas status i den förening som 
tidigare innehade serieplatsen, bokföring, skötsel av lagstadgade avgifter och personer som innehar 
bestämmanderätt i den förening som ansöker om serieplatsen och i den tidigare innehavaren av serieplatsen samt 
andra motsvarande faktorer. 

Om det är frågan om överflyttning av serieplats till följd av konkurs, skall vid beslut beaktas de faktorer som i sin 
helhet ledde till konkursen och som framkommit om konkursen. Överflyttning av serieplats kan inte godkännas utan 
synnerligen tungt vägande skäl, om serieplatsen redan tidigare har överflyttats till följd av konkurs till förening eller 
bolag som senare gjort konkurs. 

6.6. Den nya innehavaren av serieplatsen skall ge en skriftlig förbindelse över att den ansvarar eller kommer att 
ansvara för de obestridliga skulder som orsakats av serieplatsens tidigare innehavares fotbollsverksamhet och för 
sådana skulder som är omstridda och beträffande vilka ett lagakraftvunnet beslut som bekräftar skulden erhålls först 
efter att serieplatsen överflyttats. 

Vid ansökan om serieplats skall ges en redogörelse kring storleken och kvaliteten på skulderna och förbindelserna 
samt eventuella ansvar som andra har kännedom om inklusive specifikationer. Redogörelsen skall vara uppgjord av 
antingen en GR-, CGR- eller OFGR -revisor och vara undertecknad av den sökande. Dessutom skall den sökande 
uppgöra en betalningsplan för skulderna. 

Som dylika skulder räknas bl.a. löner och arvoden till spelarna hos den tidigare innehavaren av serieplatsen, 
tränarna, servicepersonal och funktionärer samt kostnadsersättningar, löne- och arvodesrelaterade lagstadgade 
avgifter såsom skatter, pensionsavgifter, socialskyddsavgifter, försäkringsavgifter och lönegarantiskulder samt 
domarkostnader, utrustnings-, medicin-, tränings-, planhyre- och resekostnader, avgifter för spelaranskaffningar 
samt vilken skuld som helst till förbundet och/eller till det distrikt som tidigare ansvarat för verksamheten 
oberoende av vilken förening (t.ex. stödförening) som i första hand haft ansvar för utgifterna. 

Den nya innehavaren av serieplatsen behöver inte ansvara för serieplatsens tidigare innehavares sådana skulder, 

a) som hör till egetkapitalandelar eller som är jämförbara med dessa; 
b) som vid beslutet om överflyttning av serieplatsen inte var kända för den sökande och som borgenären inte 

meddelat till förbundet inom en månad från den dagen då beslutet om överflyttning av serieplatsen fattades. 

6.7. Ifråga om ungdomsserier kan vederbörande tävlingsarrangör överflytta en serieplats, om den nya innehavaren 
av serieplatsen ger en förbindelse att sköta skulderna enligt tredje stycket i punkt 6.6 och presenterar en tillförlitlig 
utredning om storleken på dessa skulder och betalningstidtabellen. 

Den nya innehavaren av serieplatsen behöver inte då heller inte svara för nämnda skulder i fjärde styckets a- och b-
punkter under punkt 6.6. 

Walk over från serie under säsongen 

6.8. Om en förening ger upp serieplats efter att deltagandet är bekräftat, kan föreningens lag, med 
tävlingsarrangörens beslut, delta på samma serienivå tre år efter att föreningen gett upp serieplatsen. Om 
föreningen ger upp serieplatsen efter att anmälningstiden gått ut och före serieplatsen är bekräftad, kan föreningens 
lag, med tävlingsarrangörens beslut, spela på samma serienivå efter två år. Tävlingsarrangören kan på grundad 
anledning bevilja undantag från denna bestämmelse.   

Flytt av förening för spel på lägre serienivå 

6.9. Förening kan på ansökan flyttas att spela på valfri lägre serienivå, om detta kan anses motiverat till följd av 
ekonomisk, konkurrensmässig eller annan med dessa jämförbar orsak och om det finns ledig serieplats på en lägre 
serienivå. Flytten av serieplatsen får inte ha något samband med omständigheter på basen av vilka det finns 
anledning att misstänka att det är frågan om köp eller försäljning av serieplats eller annat med detta jämförbart 
osakligt arrangemang. Ansökan skall göras årligen före den 30.11 året före den spelsäsong som ansökan gäller till 
tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören kan av synnerligen tungt vägande skäl bevilja förlängning av dessa bestämda 
tidsfrister. 

 



Överflyttning av tävlingsverksamhet till aktiebolag i nationella serier 

6.10. Förening som deltar i nationella serier kan på tillstånd av Bollförbundets styrelse överflytta förvaltningen av sin 
tävlingsverksamhet till i Finland registrerat aktiebolag. Överflyttningen skall ske med ett av Bollförbundets styrelse 
godkänt avtal, och en förutsättning för att överflyttningen skall godkännas är att aktiebolaget uppvisar en tillräcklig 
redogörelse för förbundet kring bolagets ekonomiska bärkraft. Ansökan om överflyttning av förvaltningen skall i 
serier som lyder under licensbestämmelserna göras till Bollförbundets styrelse senast 15.11 föregående år, varvid 
aktiebolaget skall vara upptaget i handelsregistret. I övriga serier där överflyttning av förvaltning är möjlig, är 
tidsgränsen 15.1. Trots överflyttningen av förvaltningen kvarstår serieplatsen och spelarnas representationsrätter 
hos föreningen på i övergångsavtalet nämnda villkor. 

Då avtalet upphört till följd av uppsägning, hävning, upphörd avtalsperiod eller annan orsak, kan administrationen av 
serieplatsen på beslut av Bollförbundets styrelse flyttas tillbaka till föreningen om denna tar över ansvaret för 
bolagets ekonomiska ansvar ifråga om tävlings- och annan idrottsverksamhet. 

Överflyttning av tävlingsverksamhets förvaltning till aktiebolag kan inte göras annat än i nationella serier för vuxna. 

Förening i konkurs och företagssanering 

6.11. Om förening eller bolag dit föreningen har överfört förvaltningen av tävlingsverksamheten har satts i konkurs, 
kan konkursboet besluta om att tävlingsverksamheten skall fortsätta till spelsäsongens slut. En fortsättning av 
tävlingsverksamheten förutsätter dock ett godkännande inom ramen för licensförvaltningens befogenheter eller 
tävlingsarrangörens godkännande i de serier där föreningslicenssystem saknas. 

Då förening har försatts i konkurs kan spelare med arbetsförhållande säga upp sina spelaravtal genom att följa 
bestämmelserna i arbetsavtalslagen. 

Ifall konkursförvaltningen beslutar sig för att avstå från tävlingsverksamhet eller ifall konkursen förfaller på grund av 
bristande medel, anses spelarnas avtal ha upphört och spelarna kan flytta sin representationsrätt till ny förening. 
Representationsrätten till den nya föreningen skall registreras i enlighet med punkt 12 i dessa bestämmelser. 

Företagssanering utgör inget hinder för deltagande i tävlingsverksamhet, om inget annat följer av de uppställda 
föreningslicens- eller andra bestämmelserna för serienivån. 

Lag i nationella serier 

6.12. Reservlag för föreningar som deltar i serier för vuxna har rätt att stiga till nationell serie och spela där följande 
säsong endast under förutsättning att laget har påbörjat registrering som medlemsförening i förbundet senast den 
30.11. Denna bestämmelse gäller inte för reservlag till lag i Tipsligan, Herrarnas Etta samt Nationella Ligan eller 
Damernas Etta, som stiger till Herrarnas eller Damernas Tvåa. Denna bestämmelse gäller inte heller reservlag till lag i 
Nationella Ligan som stiger till Damernas Etta. 

6.13. I nationella tävlingar för vuxna kan det inte på samma serienivå finnas lag från sådan förening 

a) som har direkt eller indirekt 10 % eller mer av rösträtten i ett annat bolag som idkar tävlingsverksamhet på 
samma serienivå; 

b) som är medlem i förening som spelar på samma serienivå; 
c) som är representerad i ledningen eller förvaltningen hos annan förening som spelar på samma serienivå; 
d) vars direktions- eller styrelsemedlem sitter i direktionen, styrelsen, är spelare, tränare eller annan funktionär i 

förening som spelar på samma serienivå; 
e) vars lags spelare eller tränare eller annan funktionär fungerar som spelare, tränare eller annan funktionär i en 

annan förenings lag som spelar på samma serienivå. 

Om det finns någon annan motiverad omständighet som skulle kunna tyda på att det finns något som kan orsaka jäv 
mellan två föreningar på samma serienivå kan Bollförbundets styrelse förbjuda ifrågavarande arrangemang.  

6.14. Bollförbundets styrelse beslutar om vilka åtgärder som vidtas vid brott mot bestämmelserna i denna punkt. 

6.15. I ungdomsserier kan det från samma förening delta endast ett lag i den högsta nationella serien som 
arrangeras av förbundet. 

6.16. Om en förenings olika lags deltagande i serie i cupformat fastställs i seriernas egna särskilda bestämmelser. 

Bestämmelser ifråga om spelande av match 

6.17. Tävlingsarrangören fastställer matchernas speltidpunkt. Tävlingsarrangören har på grundad anledning rätt att 
göra ändringar i bekräftat serieprogram eller matchernas speltidpunkt. 



6.18. Match kan flyttas endast med tillstånd av tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören kan ta ut en avgift för 
matchflytten av den förening som ber om flytten. 

Nomineringar till representationsuppdrag, representationsrätt i landskamp och internationella föreningsmatcher 

6.19. Vid nominering till representationsuppdrag följs förutom dessa bestämmelser även FIFA:s bestämmelser. 

6.20. Spelare som nominerats till representationsuppdrag är skyldig att anta erhållen kallelse. 

Spelaren får inte utan tillstånd av den som bjudit in spelaren delta som spelare i annan arrangörs evenemang, under 
representationstiden. Vid händelse av eventuellt samtidiga representationsuppdrag följs följande ordning: 1. 
förbundet, 2. annat. 

Om en spelare konstateras ha spelat i officiell match under representationstiden med sin förening utan tillstånd av 
den som bjudit in spelaren, kan spelaren anses ha varit spelare utan spelrätt i vederbörande match. 

6.21. Inhemsk förening varifrån en seniorspelare eller två ungdomsspelare från samma lag utvalts till 
representationsuppdrag, kan av berörda tävlingsarrangör anhållas om förflyttning av föreningens match, så att det 
blir minst två (2) hela kalenderdygn mellan matchen och representationsuppdraget. 

Anhållan om förflyttning av match bör ske omedelbart efter offentliggörandet av de spelare som nominerats för 
representationsuppdrag, senast en vecka före match. Om nomineringen för representationsuppdrag sker senare, bör 
anhållan om förflyttning ske omedelbart efter att nomineringen kommit till kännedom. 

6.22. Tävlingsarrangören kan flytta seriematcherna för det lag där den spelare som nominerats till 
representationsuppdrag spelar så att spelaren är tillgänglig för den som bjudit in spelaren minst två dagar före 
representationsuppdraget. 

6.23. I landskamp kan Finland representeras endast av finska medborgare. I vänskapsmatch kan Finland också 
representeras av spelare som initierat ansökan om finskt medborgarskap. För att kunna använda spelaren i 
vänskapslandskamp krävs alltid godkännande av motståndarlaget. I internationella matcher mellan föreningar kan 
finländsk förening representeras också av utlänningar i enlighet med FIFA:s, UEFA:s och dessa bestämmelser. 

Walk over, avbrytande av tävling, serie eller match och uteslutning ur serie 

6.24. Tävlingsarrangören bestämmer separat för varje serie om walk over godkänns i serien. Ett lag anses ha gett 
walk over om det inte anländer till matchen eller anländer med ofullständigt lag eller försenade utan att uppge giltig 
orsak. Lag som drabbas av förhinder bör utan dröjsmål informera tävlingsarrangören, domaren och motståndaren. 

Lag som vid tidpunkten för avspark inte har det minimiantal spelare som fastställs i fotbollsreglerna eller av 
tävlingsarrangören bedöms som icke fulltaligt. 

Det lag som kunde ha börjat matchen döms som segrare med resultatet 3-0. 

Det förlorande lagets förening kan bestraffas och dömas att betala av tävlingsarrangören godkända skäliga kostnader 
till det segrande laget. 

6.25. Ett lag anses ha avbrutit om det utan giltig orsak avbryter en match. 

Det lag som avbryter match döms som förlorare med resultatet 3-0. Om det lag som inte har avbrutit matchen leder 
med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts står det resultatet ikraft. 

Föreningen för det lag som avbrutit matchen och/eller inblandade personer i detta kan bestraffas. 

6.26. Lagens walk over och avbrytanden godkänns inte i nationella serier och inte heller i regionala serier som den 
regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet separat bestämmer över. 

6.27. Tävlingsarrangören kan dock av tungt vägande skäl besluta att matcher avsedda i punkterna 6.24, 6.25 och 6.26 
skall spelas. 

6.28. Om ett lag avbryter en match eller om det på grund av walk over eller annan orsak utesluts ur serie där 
avbrytanden och w.o. inte är tillåtna, ogiltigförklaras lagets matcher och laget blir sist i sin serie eller grupp. Om walk 
over är tillåtet i serien tillämpas denna och följande punkt (6.29) efter att antalet tillåtna walk over har uppnåtts. 

Om det är fråga om en serie som under säsongen delas in i fortsättningsserier anses dess olika delar vara separata 
serier. 

Lag som avbryter, ger w.o. eller utesluts ur serie faller till den serie som tävlingsarrangören beslutar. 



6.29. Om avbrytandet eller w.o. sker då laget har två matcher kvar i ifrågavarande serie, ogiltigförklaras inte 
matcherna för det lag som avbryter eller ger w.o., och de kvarstående ospelade matcherna registreras som walk 
over-matcher för motståndaren med resultatet 3-0. Om det lag som inte har avbrutit matchen leder med minst tre 
mål vid tidpunkten då matchen avbryts, kvarstår det resultatet. Det lag som avbrutit eller gett w.o. utesluts dock ur 
serien. 

6.30. Om en match måste avbrytas till följd av att antalet spelare minskar för mycket på sätt som omnämns i 
fotbollsreglerna eller övriga bestämmelser, döms det lag som orsakat att matchen avbrutits till en 3-0 förlust. Om 
det lag som inte orsakat att matchen avbrutits leder med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts, kvarstår 
det resultatet. Vid behov behandlas ärendet separat av vederbörande tävlings disciplinorgan. 

6.31. Om domaren inte har startat eller avbrutit eller avslutat matchen t.ex. till följd av förhållande- eller 
säkerhetsorsaker, kan hen efter att hindret avlägsnats och inom rimlig tid besluta att matchen spelas färdigt. Om 
avbruten match inte spelas färdigt, fattas beslut om eventuellt omspel av matchen och hur detta görs (t.ex. hela 
matchen eller kvarvarande tid) av tävlingsarrangören. Matchen spelas inte på nytt om detta på grund av orsakerna 
till att matchen avbrutits eller av andra vägande orsaker vore orimligt. 

Om matchen spelas på nytt delas utgifterna och inkomsterna för den nya matchen jämnt mellan lagen. Som utgifter 
godkänns domarkostnader, planhyra, kostnader för ordningsövervakning samt bortalagets resekostnader, 1 
euro/kilometer. Från kostnaderna dras matchinkomster såsom biljettintäkter etc bort. Se även 3.13. 

7. Poäng och placeringar 

7.1. Segrande lag får tre poäng, förlorande lag får noll poäng och om matchen slutar oavgjort får vardera lagen en 
poäng, om inte tävlingsarrangören beslutar annat. Tävlingsarrangören kan vid beslut om tävlingsform ge startpoäng 
till seriens eventuella fortsättningsomgångar. 

7.2. I serie där man inte har rätt att göra byten fram och tillbaka, avgörs lagens placering vid lika poäng enligt 
följande ordning: 

a) målskillnad d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål; 
b) antalet gjorda mål; 
c) 1) poäng, 2) målskillnad, 3) antalet gjorda mål i de inbördes matcherna mellan alla lag som stannat på samma 

poäng, efter tillämpande av punkt a) och b); 
d) om det inte går att avgöra ordningsföljden mellan två eller flera lag efter tillämpande av punkt c, avgörs 

placeringen på basen av inbördes match eller matcher mellan dessa lag; 

Om det efter tillämpning av punkt d i serie där lagen spelar lika många matcher mot varandra på hemma- och 
bortaplan, och där det efter tillämpning av punkterna a, b och c ännu finns två lag som har lika många poäng och 
gjorda mål från de inbördes matcherna, avgörs placeringen på basen av gjorda mål på bortaplan i de inbördes 
matcherna. 

e) lottdragning 

7.3. I turnering eller serie där byten fram och tillbaka är tillåtna avgörs placeringen vid lika många poäng enligt 
följande principer: 

a) 1) poäng, 2) målskillnad, 3) antalet gjorda mål i de inbördes matcherna för alla lag som stannat på samma poäng; 
b) inbördes match eller matcher för de lag som stannat på samma poäng; 
c) lagens uppnådda 1) målskillnad 2) gjorda mål i serien eller gruppen; 
d) inbördes möten; 
e) lottdragning. 

7.4. Beroende på läget i serien spelas omspelsmatch endast om särskild bestämmelse givits kring detta vid beslut om 
vederbörande series tävlingsform. 

8. Speldräkt och reklam 

8.1. Beslut om lagens speldräkter fattas årligen i bestämmelserna och arrangemangsanvisningarna för fotbollens 
tävlingsverksamhet. 

8.2. Tävlingsarrangören kan ge särskilja bestämmelser kring speldräkterna och användningen av reklam. 

 

 



KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KRING SPELARES STATUS 

9. Spelaravtal och lagstadgat olycksfalls- och pensionsskydd 

9.1. Professionella och amatörer under kontrakt skall alltid ha ett skriftligt spelaravtal i enlighet med modell godkänd 
av Bollförbundets styrelse. Föreningarna bifogar avtalen till spelarregistret årligen i samband med registrering av 
spelare. Spelarkontraktet måste vara bifogat till registret före spelarens första match i ifrågavarande serie. Avgift för 
försummelse av att bifoga spelarkontraktet till registret finns fastställd i förbundets särskilda avgifter. 

Endast professionella och amatörer under kontrakt får vara upptagna i laguppställningsförteckningen i Tipsligan, 
Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta samt Herrarnas Tvåa samt då lag från dessa serier spelar i serier i 
cupformat. Om spelare saknar ikraftvarande avtal anses hen sakna spelrätt. 

9.2. När spelares avtal har upphört efter att avtalsperioden löpt ut eller av annan orsak, eller när det är högst sex 
månader kvar av det gamla avtalet kan förening som är intresserad av spelare inleda avtalsförhandlingar med 
spelaren. Före inledande av avtalsförhandlingar med spelaren skall föreningen skriftligen meddela spelarens 
nuvarande förening om detta. Om den nya föreningen eller spelaren bryter mot denna förpliktelse kan ärendet föras 
vidare till disciplinärt förfarande. 

9.3. Om spelare får skattepliktig inkomst för att spela minst så mycket som fastställs i lagen om olycksfalls- och 
pensionsskydd för idrottsutövare (24.4.2009/276), skall föreningen ordna med det försäkringsskydd som förutsätts 
enligt berörda lag. 

9.4. Föreningen skall till förbundet skicka en förteckning över spelare som den i punkt 3 omnämnda lagen skall 
tillämpas på före spelsäsongens första officiella match. Eventuella ändringar i förteckningen skall meddelas 
förbundet inom en vecka. Förbundet har rätt att publicera spelaravtalens varaktighet och förening. 

9.5. Om det i lagen fordrade försäkringsskyddet som omnämns i punkt tre inte ordnats, kan tävlingsarrangören 
besluta att spelaren saknar spelrätt tills skyddet ordnats och till andra delar överflytta ärendet för behandling i 
disciplinutskottet. 

10. Icke EU-spelare 

10.1. Som icke EU-spelare räknas spelare som inte är medborgare i medlemsstat inom Europeiska Unionen (EU) eller 
Europeiska Samarbetsområdet EES eller Schweiz. 

10.2. För att kunna spela i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta samt Herrarnas Tvåa samt i de 
serier i cupformat som lagen som spelar i dessa serier deltar i, skall icke EU-spelare uppfylla följande villkor:              

a) Spelaren eller dennes förening skall för förbundet uppvisa ett beslut om uppehållstillstånd innan spelaren kan 
registreras. Enligt övervägande kan redan ansökan om att få uppehållstillstånd godkännas. Om spelaravtalet 
träder ikraft tre månader eller mindre före säsongens slut och gäller i högst tre månader, godkänns istället för 
uppehållstillstånd även turistvisum, eller om visumfriheten möjliggör visstidsanställning så godkänns officiella 
resedokument. Också i detta fall krävs minimiinkomst i enlighet med punkt b. 

b) Spelaren skall enligt spelaravtalet få skattepliktig inkomst som motsvarar FPA:s årligen fastställda minimiinkomst 
(år 2021: 1252 euro/månad). Om spelaren beviljats uppehållstillstånd på andra grunder än idrott gäller inte 
regeln om minimilön för spelaren. 

11. Spelpass och försäkringsskydd 

11.1. Varje spelare som deltar i officiell tävling skall ha ett ikraftvarande spelpass som berättigar till spel i 
ifrågavarande serie, en aktiverad fotbollsroll i förbundets Pelipaikka-spelarregistreringssystem och enligt punkt 3.28 
fastställt försäkringsskydd. Föreningen ansvarar för ordnande av spelares obligatoriska försäkringsskydd, om inte 
annat har skriftligen överenskommits. 

11.2. Spelare som spelat utan ikraftvarande spelpass som krävs i serien anses vara spelare utan spelrätt. 

11.3. Om försäkringsskyddet inte ordnats eller fotbollsrollen inte aktiverats, kan tävlingsarrangören konstatera att 
spelaren saknar spelrätt tills skyddet ordnats, och till andra delar överflytta ärendet till disciplinärt förfarande. 

11.4. Förening som har använt spelare utan eller med felaktigt spelpass, kan få böter för brott mot 
tävlingsbestämmelserna. I första hand tillämpas dock punkt 25.2 i dessa bestämmelser. 

 

 



12. Allmänna nationella representationsbestämmelser 

Spelares representationsrätt 

12.1. Spelare kan delta som spelare för ett lag i en officiell match endast i den medlemsförening i förbundet där 
spelaren har sin representationsrätt om inget annat följer av dessa regler eller av de särskilda bestämmelserna. 

12.2. Spelarens representationsrätt registreras för första gången i den medlemsförening i förbundet där spelaren 
spelar sin första officiella match eller som vars spelare hen för första gången löser in förbundets spel- eller 
kvarterspass eller registrerar sig som hobbyspelare. 

För spelare som kommer från utlandet, och som vill registreras i förbundets medlemsförening, tillämpas 
tävlingsbestämmelsernas bestämmelser i punkt 23. 

12.3. Representationsrätten kvarstår, med undantag för undantagen i punkterna 12.9 och 12.10, i den förening som 
omnämns i punkterna 12.1 och 12.1, tills den enligt bestämmelserna i denna punkt registreras i annan förening. 

12.4. Överflyttning av spelarens representationsrätt görs i spelarregistersystemet. Spelarens nya förening påbörjar 
överflyttningen genom att be om spelarens representationsrätt från den gamla föreningen. I dessa bestämmelsers 
punkt 13 fastställs de tidpunkter när ändring av representationsrätt kan göras beroende på spelarens ålder och 
status. 

12.5. Föreningen bör få begärda representationsrätt inom 7 dygn efter begäran eller efter att spelaren uppfyllt 
skriftligen överenskomna förpliktelser gentemot sin tidigare förening. Om representationsrätten har givits bristfällig 
eller försenad kan tävlingsarrangören ta ärendet till disciplinärt förfarande. 

Om man är oense om rätten till ändring av representationsrätt eller utförandet av förpliktelser avgör förbundets 
tävlingsfunktion tvisten vid nationella tävlingar och mottagande föreningens regionala tävlingsfunktion vid regionala 
tävlingar. Vid övergång från regional tävling till nationell tävling avgörs tvisten av förbundets tävlingsfunktion. 
Beslutet kan överklagas inom sju dygn till förbundets tävlingsarbetsgrupp vid nationella tävlingar och till den 
mottagande föreningens regionala utvecklingsarbetsgrupp för tävlings- och domarverksamheten vid regionala 
tävlingar. Beslut som fattats av tävlingsarbetsgruppen kan överklagas till Bollförbundets styrelse inom sju dygn efter 
att beslutet erhållits och beslut som fattats av den regionala arbetsgruppen för tävlings- och domarverksamheten till 
förbundets tävlingsarbetsgrupp, vars beslut är slutgiltiga. 

Om den tidigare föreningen utan godtagbar orsak nekar till att ge representationsrätt, kan tävlingsarrangören ta 
ärendet till disciplinärt förfarande. I sådant fall kan tävlingsarrangören godkänna överflyttningen av 
representationsrätten. 

12.6. Spelarens representationsrätt övergår till den nya föreningen då den tidigare föreningen godkänt 
överflyttningen, och den nya föreningen färdigställt överflyttningen i Pelipaikka-systemet, eventuella nödvändiga 
dokument har laddats upp i systemet och registreringsavgiften enligt spelarens status/ålder är betald. 

Övergångsbegäran skall göras innan i punkt 13 nämnda övergångsfönster stängs, och registreringsavgiften skall 
betalas före spelarens första matchen i den nya föreningen. 

12.7. Om spelarens spelarstatus ändras under säsongen inom samma förening från hobbyspelare (hobbyregistrering 
eller kvarterspass) till amatör, till amatör under kontrakt eller till professionell, eller från amatör till amatör under 
kontrakt eller till professionell, eller från amatör under kontrakt till professionell skall representationsrättens 
registreringsavgift erläggas enligt spelarens nya spelarstatus. Om spelaren har flyttat till förening med internationell 
överflyttning skall i samband med ändringen av statusen erläggas representationsrättens registreringsavgift enligt 
den internationella överflyttningen. 

Om spelarens representationsrätt har funnits i föreningen redan före den 16.11 föregående säsong, behöver man 
inte betala representationsrättens registreringsavgift för ändring av spelarstatus inom föreningen, om inte 
representationsrätten i föreningen brutits. 

12.8. Spelare kan spela för sin nya förenings lag i officiell match första gången tidigast den sjätte dagen efter den 
senaste spelade officiella matchen med den tidigare föreningen under förutsättning att spelarens spelrätt i övrigt är i 
skick och om inget annat följer av dessa bestämmelser. 

12.9. Med undantag från denna punkts tidigare bestämmelser kan sådan spelare utan kontrakt, som under 
föregående och inte heller under pågående spelsäsong haft spelpass, fritt övergå till ny förening och utan att betala 
registreringsavgift för sin representationsrätt. Registreringen kan dock inte göras efter 2.9. Regionerna kan göra 



undantag från detta i sina egna tävlingar. För spelare som kommer från utlandet tillämpas bestämmelserna i punkt 
23. 

12.10. Om en spelare innehavt spel- eller kvarterspass och hen har spelat i samma förening under minst de två 
senaste spelsäsongerna utan att dennes representationsrätt har registrerats i föreningen i enlighet med dessa 
bestämmelser, kan tävlingsarrangören efter egen bedömning med beslut bekräfta att spelarens representationsrätt 
överförts till ifrågavarande förening. 

Tidsbunden övergång 

12.11. Spelarens representationsrätt kan för begränsad tid flyttas till en annan förening på följande villkor och med i 
punkt 12.15 omnämnda begränsningar: 

• Tidsbegränsningen börjar på betalningsdagen och slutar på det slutdatum som parterna överenskommit om. 
Längden på den tidsbundna spelarövergången är minst 15 dygn och högst fram till den 16.11 samma år. Den 
tidsbundna övergången kan dock fortsätta efter 16.11 om det lag som spelaren representerar har matcher under 
samma spelsäsong efter ifrågavarande datum; 

• Tidsbegränsningen får inte sluta och övergången får inte avbrytas under tiden 3.9–15.11. Den tidsbundna 
övergången kan dock heller inte avbrytas efter 15.11 innan det lag dit spelaren återvänder har spelat sin sista 
match för säsongen. Då en spelare flyttar med tidsbunden övergång från ett lag som spelar i Tipsligan eller Ettan, 
kan tidsbegränsningen inte sluta och övergången kan inte avbrytas under tiden 13.8–15.11, och inte efter 15.11 
innan det lag dit spelaren återvänder har spelat sin sista match för säsongen. Dock kan tidsbegränsningen 
avbrytas vid flytt från Tipsligan eller Herrarnas Etta också under tiden 13.8–2.9, men då har spelaren dock inte 
längre spelrätt i något lag i Tipsligan eller Herrarnas Etta under pågående säsong; 

• Alla parter, gamla och nya föreningen samt spelaren, godkänner övergången; 

• Registreringsavgiften för representationsrätten skall vara betald före spelarens första match i den nya 
föreningen; 

• Representationsrätten för en spelare med tidsbunden övergång kan under den ikraftvarande tidsbegränsningen 
inte flyttas till en tredje förening; 

• Spelarens spelarstatus kan inte ändra vid tidsbunden övergång. 

12.12. Med tidsbunden övergång kan i seniorserierna dock endast högst tre spelare överflyttas till lag som spelar på 
lägre serienivå innan det lag som spelar på högre serienivå haft sin första officiella match för säsongen. 

12.13. Spelarens representationsrätt återgår automatiskt till den föregående föreningen då tidsbegränsningen gått 
ut eller övergången avbrutits. 

12.14. Tidsbegränsningen kan avbrytas i spelarregistersystemet tidigast 15 dygn efter övergången. Avbrytandet 
kräver godkännande av den gamla och nya föreningen samt av spelaren. 

12.15. Spelare som överflyttas med tidsbunden övergång kan spela sin första officiella match för sin nya förenings 
lag tidigaste på den sjätte dagen efter sin sista officiella match i den tidigare föreningen, förutsatt att spelarens 
spelrätt annars är i skick och inget annat följer av dessa bestämmelser. När spelarens tidsbundna övergång har gått 
ut och spelaren återgår till den gamla föreningen, kan spelaren spela där tidigast på den sjätte dagen efter sista 
spelade officiella matchen i den tidigare föreningen. 

12.16. Spelare som överflyttats med tidsbunden övergång får inte spela officiell match mot sin egen moderförening 
eller mot förening som uppgjort farm- och/eller samarbetsavtal med moderföreningen. Detta förbud gäller både den 
förening som gjort upp det egentliga tidsbundna låneavtalet och de föreningar som gjort upp farm- och/eller 
samarbetsavtal med moderföreningen. Om förening har förfarit i strid med denna regelpunkt, anses föreningen ha 
använt spelare utan spelrätt. I dessa fall behandlas ärendet i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 25. 

12.17. Trots bestämmelserna i tävlingsbestämmelsernas punkt 13.9 kan tidsbegränsningen till Tipsligan och 
Herrarnas Etta också gå ut under tiden 21.4–12.7. 

13. Nationell övergångstid och registrering 

Allmänna bestämmelser ifråga om övergångstid 

13.1. Fri övergångstid då kontraktslös spelare bevisligen måste meddela sin förening att hen kommer att anhålla om 
ändring av representationsrätt till annan förening i enlighet med punkt 12 är: 

a) för professionell 16.11–2.9 
b) för amatör och amatör under kontrakt 16.11–27.2 



För de spelare som spelar i serier där matcher spelas efter 16.11, börjar en ny säsong för spelarövergångarna först 
efter den sista matchen i serien. 

13.2. När spelare utan kontrakt har uppfyllt överenskomna skyldigheter enligt punkt 12.5 mot sin tidigare förening, 
kan hen inte förhindras fri övergång mellan tiden 28.2–2.9 det år då hen fyller 35 år eller är äldre än detta. Detta 
gäller även spelare fram till dess att spelaren fyllt 12 år. 

13.3. Om spelarens skriftliga avtal med föreningen upphör senare än vad som nämnts i punkt 13.1. b, upphör den 
fria övergångstiden den 2.9. 

13.4. Vid fri övergångstid bestäms spelarstatusen (professionell, amatör under kontrakt, amatör) på basen av 
föregående spelsäsong. 

13.5. Efter den fria övergångstiden kan spelaren få spelrätt till ny förening senast den 2.9. endast med samtycke från 
den tidigare föreningen. Tävlingsarrangören kan på ansökan bevilja undantag mot ovannämnda efter den 2.9 om det 
är frågan om en ungdomsspelare. 

13.6. När spelaren har uppfyllt skyldigheterna enligt punkt 12.5 upphör den fria övergångstiden den 2.9 om dennes 
tidigare förening inte längre har något lag som deltar i officiell tävlingsverksamhet, där spelaren på basen av sin ålder 
skulle kunna spela eller sådant lag där hen enligt avtalet skulle kunna spela. 

Registrering 

13.7. Registrering till ny förening skall alltid göras innan spelaren spelar sin första officiella match i den nya 
föreningen. Den nya föreningen skall påbörja överflyttningen av spelarens representationsrätt i 
spelarregistersystemet senast den 2.9. Om registreringen inte är klar efter den 2.9 kan registreringen dock inte 
göras, om spelaren varit upptagen på laguppställningsförteckning i match med gamla föreningen efter den 2.9. 

13.8. När en spelare övergår till en annan förening permanent eller med tidsbunden övergång mot en 
övergångsersättning, måste spelarens nya förening till förbundet överlämna ett skriftligt uppgjort övergångsavtal 
mellan föreningarna där övergångsersättningen framkommer. 

Överflyttning av representationsrätt i Tipsligan och Herrarnas Etta 

13.9. En spelares representationsrätt kan under spelsäsongen överflyttas till föreningar i Tipsligan och Herrarnas Etta 
under tidsperioderna 27.1–20.4 och 13.7–12.8. Nya föreningen skall be om representationsrätten via 
spelarregistersystemet från den tidigare föreningen inom ovannämnda tidsgränser, och registreringen till nya 
föreningen skall göras senast innan spelarens första officiella match i den nya föreningen. Spelares 
representationsrätt kan dock överflyttas även under tiden 21.4–12.7 till förening som spelar i Tipsligan eller 
Herrarnas Etta, men spelaren har under ifrågavarande tidsperiod ingen spelrätt i lag som spelar i Tipsligan eller 
Herrarnas Etta, utan endast i föreningens lag som spelar på lägre serienivåer och i ungdomslag samt i farmavtalslag. 

13.10. Tidsgränserna i föregående punkt begränsar inte spelrätten för spelare i föreningarnas farmavtalsparters lag, 
samarbetsföreningar eller gemensamma lag under tiden 21.4–12.7. 

13.11. Bollförbundets styrelse kan besluta om avvikande bestämmelser från punkt 13.9 i andra serier. 

13.12. Förbundets tävlingsfunktion kan godkänna överflyttning av spelares representationsrätt till professionell 
under tiden 21.4–12.7 om spelarens tidigare förening och spelaren framlägger en tillförlitlig skriftlig utredning över 
att spelarens proffskontrakt med den tidigare föreningen upphört före den 21.4 och att spelaren inte spelat för 
någon förening i en officiell match i Finland eller i utlandet efter den 20.4. Högst två dylika överflyttningar av 
representationsrätt kan godkännas per förening under tiden 21.4–12.7. 

Förening kan överklaga nekande beslut av tävlingsfunktionen till förbundets tävlingsarbetsgrupp inom 7 dygn från 
att beslutet givits. Tävlingsarbetsgruppens beslut är slutgiltigt. 

Jakande beslut kan återkallas av förbundets tävlingsfunktion, om det senare framkommer omständigheter som hade 
gjort att det vid beslutstidpunkten hade blivit nekande beslut. Spelaren är utan spelrätt från det att beslutet 
återkallades, förutsatt att den nya föreningen och/eller spelaren har handlat i god tro i ärendet. I annat fall kan 
spelaren anses ha saknat spelrätt från och med den tidpunkt då det jakande beslutet gavs fram till den 12.8. I sådana 
fall följs tävlingsbestämmelsernas bestämmelser om förfarandet i punkterna 24 och 25. 

14. Skydd för kvinnliga professionella spelare under graviditet 

Villkoren som gäller skydd för kvinnliga professionella spelare under graviditet och som omnämns i dokumentet FIFA 
Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), om inte Finlands nationella lagstiftning ger bättre skydd. 



KAPITEL 4: SÄRSKILDA NATIONELLA REPRESENTATIONS- OCH SPELRÄTTSBESTÄMMELSER 

15. Ungdomsspelares representationsbestämmelser 

Ungdomsspelares lag i förening 

15.1. Ungdomsspelare har i samma förening spelrätt i endast ett lag/serienivå. Ungdomsspelare har även spelrätt i 
sin förenings äldre ungdomslag samt i sin förenings alla seniorlag, dock i endast ett lag/serienivå. 

15.2. Ungdomsspelare kan under samma dag spela på en serienivå i föreningens lag som spelar på olika serienivåer i 
samma åldersklass. Vid matcher på lägre serienivå kan dock sammanlagt högst fyra spelare delta som spelat i de 
övre serienivåernas senaste officiella matcher. Tävlingsarrangören kan vid regionala tävlingar göra undantag för det 
spelarantal som nämns i denna punkt. 

15.3. Ungdomsspelare som 

a) spelar i ett lag på högre serienivå i ungdomsserie efter den 31.5 får under våromgången inte längre spela för ett 
lag i samma förening eller gemensamt lag som spelar i samma åldersklass på lägre serienivå om inte laget på 
lägre serienivå efter den 31.5 har fler än tre matcher ospelade i våromgången, och då upphör ifrågavarande 
spelares spelrätt i laget på den lägre serienivån i och med våromgångens fjärde sista match. Denna punkt är 
ikraft endast om den lägre serienivåns vår- och höstomgångar anses vara skilda helheter. 

b) spelar i ett lag på högre serienivå i ungdomsserie efter den 2.9 får under höstomgången inte längre spela för ett 
lag i samma förening eller gemensamt lag som spelar i samma åldersklass på lägre serienivå om inte laget på 
lägre serienivå efter den 2.9 har fler än tre matcher ospelade i höstomgången, och då upphör ifrågavarande 
spelares spelrätt i laget på den lägre serienivån i och med höstomgångens fjärde sista match. 

Tävlingsarrangören kan i regionala serier göra undantag mot tidsgränserna/begränsningarna som nämns i punkterna 
a och b. 

15.4. Ungdomsspelare har med i punkt 15.3 nämnda begränsningar spelrätt även efter 2.9 i alla av föreningens 
senior- och ungdomslag där spelaren enligt dessa bestämmelser har spelrätt.  

15.5. Ungdomsspelare får inte spela mer än en match per dag, med undantag för serier som spelas i turneringsform. 
Tävlingsarrangören kan ge tillstånd till att spela flera matcher per dag.  

15.6. I alla åldersklasser och serienivåer för ungdomar kan lag i sina matcher använda sig av två sådana spelare som 
är födda ett år före ifrågavarande series åldersklass. Dessa spelare har inte spelrätt i något annat lag som spelar i 
ungdomsserier, men de har spelrätt i seniorserier. Lagen skall anmäla namnen på de överåriga spelarna (högst 2/lag) 
till tävlingsarrangören innan spelarna spelar första matchen i serien eller första matchen i vår- eller höstomgången. I 
FM-kvalserien skall anmälan göras före lagets fjärde match i kvalserien. Efter FM-kvalserien skall YI-spelarna anmälas 
på nytt till våromgången och efter våromgången på nytt till höstomgången. 

Namnen på de YI-spelare som används under våromgången, högst två stycken, skall dock anmälas till 
tävlingsarrangören senast den 31.5 och på höstsäsongen senast den 2.9. Tävlingsarrangören kan fastställa en 
seriespecifik hanteringsavgift. 

FM-kvalserierna och FM-serierna anses var och en som en egen serie. Efter att ett lag spelat hälften av sina FM-
seriematcher, har det rätt att byta YI-spelare genom att anmäla om detta till tävlingsarrangören före andra halvan av 
serien har börjat. FM-seriernas YI-anmälningar skall göras senast den 2.9. 

15.7. Flickor/damer får spela i pojklag. Flicklag kan anmäla sig till pojkserier. När ett flicklag i föreningen spelar i 
pojkserie måste föreningen ha ett lag också i flicklagets egen åldersklass. 

De flicklagsspelare som delar i pojkarnas 11 mot 11-serier kan vara ett år äldre än seriens åldersklass. I de övriga 
serierna deltar flicklagen i pojkarnas serie i egen åldersklass. För flicklag som spelar i pojkarnas 11 mot 11-serier finns 
ett ikraftvarande undantag kring regeln om överåriga enligt vilket en överårig spelare kan vara två år äldre än den för 
serien fastställda åldern. I övriga serier är den normala regeln för överåriga i kraft. 

Regionerna kan bevilja undantag till denna regel. 

Enskilda flickor kan spela i pojklag och vara ett år äldre än seriens åldersklass utan att detta räknas in i pojklagets 
kvot för undantagstillstånd. Flickspelare som spelar i pojkarnas serie får spela i flick-/damserierna enligt 
bestämmelserna kring normal spelrätt. 

Regionerna kan på anhållan av förening bevilja undantagstillstånd med vilket en enskild pojke kan spela i ett flicklag. 

 



Ändring av representationsrätt för ungdomsspelare efter 12.8 

15.8. Utan hinder av vad som bestäms i punkt 13, kan representationsrätten för högst fem ungdomsspelare från 
annan förening som under samma säsong spelat endast på lägre serienivå eller endast i ungdomsserierna under 
tiden 13.8-15.11 överflyttas till seniorlag som deltar i nationell serie. Om laget har matcher efter den 15.11 kan 
överflyttning av representationsrätt göras fram till lagets sista match för säsongen. 

Registrering till den nya föreningen skall göras innan spelarens första officiella match i den nya föreningen. 

Spelaren har inte rätt att spela i den nya föreningens ungdomslag. Ändring av representationsrätt enligt denna punkt 
kan göras endast en gång per spelare under tiden 13.8-15.11 eller fram till lagets sista match för säsongen. 

16. Seniorspelares lag 

16.1. Seniorspelare kan spela i sin förenings alla seniorlag, dock endast i ett lag/serienivå. 

16.2. Seniorspelare kan spela match med det lag som är på den lägre serienivån på den sjätte dagen efter att ha 
spelat match med det lag som är på den högre serienivån, och följande dag med laget på den högre serienivån efter 
att ha spelat match på den lägre nivån. I match på lägre serienivå kan vid ifrågavarande tidpunkt spela dock höst tre 
seniorspelare som spelat de sista matcherna med lagen på de övre serienivåerna. 

16.3. Seniorspelare som efter 2.9 spelar match för ett lag på högre serienivå har inte längre rätt att under resten av 
spelsäsongen spela för ett lag som spelar på lägre serienivå. En spelare som spelat på en lägre serienivå kan vid vilket 
tidpunkt som helst flytta till ett lag på en högre serienivå, men efter att ha spelat på den högre serienivån, kan hen 
inte flytta tillbaka till den lägre serienivån. 

16.4. Seniorlag som avses i denna punkt räknas inte som lag i Oldboysklasserna. 

16.5. Om det är frågan om en YI-spelare som spelar i P20-serien, har spelaren rätt att spela med sin förenings 
ungdomslag dagen efter match med ett seniorlag. 

17. I Finland fostrad spelare (FF-Spelare) 

17.1. Denna punkt gäller följande serier: Damernas Liga, Damernas Etta, Tipsligan, Herrarnas Etta och Herrarnas 
Tvåa. Denna regel är även i kraft för dessa seriers lag i matcher i Finska Cupen. 

17.2. Minst hälften av spelarna med spelrätt som är antecknade i det andra matchprotokollet skall vara FF-spelare, 
och minst fyra av dessa skall spela i matchen, undantaget är Herrarnas Tvåa där minst sex FF-spelare måste spela i 
matchen. Alla spelare som är antecknade i matchprotokollet skall vara på spelplatsen, antingen på planen eller på 
det tekniska området. 

17.3. Om villkoren i punkt 17.2. inte uppfylls, anses laget ha använt spelare utan spelrätt. I sådana fall behandlas 
ärendet i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 25. 

17.4. Bollförbundets styrelse kan om synnerligen tungt vägande skäl föreligger på anhållan av föreningen godkänna 
dispens mot denna punkt. 

18. Representationsrättsbestämmelser för Oldboys-tävlingsverksamheten 

18.1. Spelarens Oldboys-representationsrätt i åldersklassen är i den förening där hen spelar säsongens första 
officiella Oldboys-match i berörda åldersklass. 

18.2. Spelare kan representera olika föreningar i olika Oldboys-åldersklasser. 

18.3. Övergång under säsongen inom samma Oldboys-åldersklass mellan två olika föreningar förutsätter ändring av 
representationsrätten enligt punkt 12. 

19. Ändring av representationsrätt och beviljande av speltillstånd i särskilda fall 

19.1 Spelare kan på anhållan få representationsrätten ändrad och speltillstånd och spelrätt i ny förening senast den 
2.9, eller om det gäller förening i Tipsligan eller Herrarnas Etta senast den 12.8 i följande särskilda fall: 

a) tidigare föreningen, nya föreningen och spelaren har samtyckt till skiljeförfarande enligt punkt 27; 
b) förening som vägrat speltillstånd avslutar sin verksamhet eller stryker fotboll från sin verksamhet; 
c) förening utträder eller blir avsatt som medlem i förbundet; 
d) i fall omnämna i punkt 6.12 eller 
e) föreningen försummar på ett väsentligt sätt löneutbetalningar till spelare och andra förpliktelser som hänför sig 

till lagstiftning eller det skriftliga avtal som uppgjorts mellan spelare och förening. 



f) föreningen kan inte delta i tävling och spelarnas övergång under spelsäsongen före den 3.9, eller om det gäller 
förening i Tipsligan eller Herrarnas Etta, är före den 13.8 inte möjlig på annat sätt med stöd av dessa 
bestämmelser. 

19.2. Beslut om beviljande av speltillstånd görs ifråga om punkterna 19.1 b och c av den tidigare föreningens 
tävlingsarrangör och ifråga om punkterna 19.1 d och e av förbundets tävlingsarbetsgrupp då det gäller förening som 
deltar i herrarnas eller damernas tre högsta serier. Ifråga om regionala tävlingar fattas motsvarande beslut av den 
regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet eller av denna befullmäktigad person och ifråga om 
punkt 19.1 f Bollförbundets styrelse. 

19.3. Beslut av organ nämnda i punkt 19.2 ersätter normal ändring av representationsrätten. 

19.4. För att ansökan skall tas för behandling skall den lämnas in till beslutande organ före den 3.9, eller om det 
gäller förening i Tipsligan eller Herrarnas Etta, före den 13.8. 

19.5. Tävlingsarrangör kan på anhållan bevilja tillstånd om att efter 2.9 få registrera målvakt istället för en målvakt 
som har skadat sig eller insjuknat efter den 2.9. För Tipsligan och Herrarnas Etta är datumet 12.8. 
Registreringstillståndet gäller endast nationella övergångar. Tävlingsarrangörens beslut är slutgiltigt. 

20. Hävande av avtal och avtalstvister 

20.1. Ensidigt upphävande av avtal under avtalsperioden är inte möjligt utan godkännbar orsak. För att garantera 
tävlingssystemets stabilitet får spelare inte automatiskt spelrätt i ny förening när spelaren ensidigt upphäver ett 
avtal. 

20.2. Om en spelare har hävt ett avtal och föreningen motsätter sig detta, kan föreningen eller spelaren inom sju 
dygn efter att den fått kännedom om hävningen föra ärendet till behandling av förbundets tävlingsarbetsgrupp. 
Tävlingsarbetsgruppen beslutar om spelaren har rätt att häva ikraftvarande avtal och om spelaren kan få 
representationsrätt i den nya föreningen. 

Tävlingsarbetsgruppens beslut kan överklagas till Bollförbundets styrelse inom sju dygn efter erhållet beslut. 

20.3. Tävlingsarbetsgruppens eller Bollförbundets styrelses beslut kring spelares representations- och spelrätt följs 
så länge tills man med lagakraftvunnet beslut beslutar annat.  

20.4. Den nya förening som håller på att teckna eller som har tecknat avtal med en spelare som ensidigt upphävt sitt 
avtal kan bestraffas via disciplinärt förfarande. 

20.5. Föreningen och spelaren kan föra sina avtalstvister vidare till skiljeförfarande vid Idrottens Rättsskyddsnämnd. 

KAPITEL 5: ERSÄTTNING FÖR FOSTRING AV SPELARE 

21. Fostrarpeng 

21.1. Ur förbundets grundade fostrarfond utbetalas ersättning till i fostrarpengsbestämmelserna definierade 
fostrarföreningar för spelares träning och utveckling (fostrarpeng). 

Fostrarfondens verksamhetsprincip är definierad i separata fostrarpengsbestämmelser godkända av Bollförbundets 
styrelse. 

21.2. För den fostrarpeng som skall utbetalas i samband med internationella spelarövergångar tillämpas FIFA:s 
bestämmelser för spelares status och övergångar samt UEFA:s bestämmelser. Föreningarna i Tipsligan och Herrarnas 
Etta hör till den tredje kategorin bland FIFA:s fostrarpengskategorier. Övriga föreningar hör till fjärde kategorin. 

21.3. När en spelare flyttar från utlandet till Finland tillämpas FIFA:s fostrarpengsbestämmelser och principer på 
denne endast om spelaren klassificeras som professionell i Finland. 

KAPITEL 6: INTERNATIONELLA SPELARÖVERGÅNGAR OCH UTLÄNNINGSKVOT 

22. Internationella spelarövergångar 

22.1. Vid internationella spelarövergångar måste regler och bestämmelser givna av FIFA och vederbörande förbund 
följas. 

22.2. Internationell spelarövergång till Finland kan göras under tiden 27.1–20.4 och 13.7–12.8. Undantag för dessa 
tidsperioder finns i punkt 22.11. 



22.3. Vid internationella spelarövergångar skall FIFA:s TMS-system användas. Professionella spelares övergångar förs 
alltid in i systemet av föreningen. Amatörspelares internationella övergång kan föras in i systemet också av 
förbundet, om föreningen saknar användarrättigheter till TMS-systemet. 

För att en spelare under pågående säsong ska kunna registreras i förbundets medlemsförening, skall internationellt 
speltillstånd anhållas före 20.4 kl. 18.00 om övergången sker under tiden 27.1–20.4 och före 12.8 kl 18.00 om 
övergången sker under tiden 13.7–12.8. Representationsrättens registreringsavgift skall vid internationella 
övergångar betalas senast innan spelaren spelar i den nya föreningen. Ifrågavarande registreringsavgift skall i vilket 
fall som helst dock betalas senast en månad efter att man erhållit intyg för internationell övergång. 

Förbundets tävlingfunktion kan godkänna överflyttning av spelares internationella representationsrätt till 
professionell spelare under tiden 21.4–12.7 om spelarens tidigare förening och spelaren framlägger en tillförlitlig 
skriftlig redogörelse över att spelarens proffskontrakt med den tidigare föreningen har upphört före den 21.4 och att 
spelaren inte spelat i någon förening i Finland eller i någon officiell match i utlandet efter 20.4 och att spelarens 
tidigare förbund inte motsätter sig övergången. Dylika överflyttningar av internationella representationsrätter kan 
godkännas för högst två per förening under tiden 21.4–12.7. 

Förening kan överklaga nekande beslut av tävlingsfunktionen till förbundets tävlingsarbetsgrupp inom sju dygn från 
att beslutet givits. Beslut av tävlingsarbetsgruppen är slutgiltigt. 

Ett jakande beslut kan återkallas av förbundets tävlingsfunktion, om det senare framkommer omständigheter som 
vid tidpunkten för beslutet hade lett till att det hade blivit ett nekande beslut. Spelaren saknar spelrätt från det att 
beslutet återkallas, förutsatt att den nya föreningen och/eller spelaren har handlat i god tro i ärendet. I annat fall kan 
spelaren anses ha saknat spelrätt från den tidpunkten då det föregående beslutet om beviljande av spelrätt fattats 
fram till den 12.8. Då följs förfarandereglerna i tävlingsbestämmelsernas punkter 25 och 26. 

22.4. Rätten för spelare registrerad i förbundets medlemsförening att representera utländsk förening bestäms i 
enlighet med det nya representationslandets nationella förbunds bestämmelser. För övergång bör man få tillstånd 
av förbundet och av den medlemsförening som ger ifrån sig spelarens representationsrätt, och dessutom måste 
FIFA:s regler och bestämmelser följas. 

22.5. Då en förening begär ett internationellt speltillstånd för sin spelare av förbundet, bör föreningen ge förbundet 
en redogörelse för avtalet mellan spelaren och föreningen samt över övergångsavtalet mellan föreningarna. 

22.6. Något internationellt speltillstånd krävs inte för spelare under 10 år. 

22.7. Spelare vars internationella speltillstånd finns hos ett annat nationellt förbund får spelrätt att spela i officiell 
match i Finland omedelbart då denne har fått internationellt speltillstånd från sitt tidigare förbund, dennes spelpass 
är betalt, erforderligt försäkringsskydd har ordnats och den internationella representationsrättens registreringsavgift 
enligt serienivå eller enligt spelarens ålder har betalts till förbundets konto. 

22.8. Internationella spelarövergångar är tillåtna endast om spelaren fyllt 18 år. 

Följande undantag tillämpas i punkt 22.8: 

a) Spelarens föräldrar flyttar till den nya föreningens hemland av andra än fotbollsrelaterade orsaker 
b) Övergången sker inom Europeiska Unionen eller Europeiska samarbetsområdet och spelaren är 16–18 år 

gammal. 

I detta fall skall den nya föreningen uppfylla följande villkor: 

i) föreningen skall garantera spelaren ändamålsenlig fotbollsutbildning och/eller -träning 

ii) föreningen skall garantera spelaren förutom fotbollsutbildning/-träning även sådan akademisk och/eller 
professionell utbildning och/eller träning, som gör det möjligt för spelaren att ha en annan karriär, skild från 
fotbollen, efter spelarkarriären 

iii) föreningen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa, att spelaren tas om hand på bästa möjliga 
sätt (optimala levnadsförhållanden i värdfamiljen eller i föreningens inkvartering, mentor utsedd av föreningen 
o.s.v.) 

iv) då föreningen registrerar spelaren skall den skicka bevis till vederbörande förbund om att den följer 
ovannämnda förpliktelser. 

c) Spelaren bor högst 50 km från riksgränsen och den grannstats förbundsförening som spelaren vill registrera sig i 
är även den belägen högst 50 km från denna gräns. Avståndet mellan spelarens vistelseort och föreningens 



kansli får vara högst 100 km. I dylika fall måste spelaren fortsätta att bo hemma och bägge förbunden måste 
godkänna övergången. 

d) Spelaren registreras för första gången och har bott i Finland oavbrutet i minst fem år 
e) Spelaren deltar i ett program för utbyteselever i Finland 
f) Spelaren har flyttat till Finland ensam eller med sina föräldrar av humanitära skäl 

Denna punkts bestämmelser gäller även spelare som aldrig varit registrerad i någon förening och som inte är 
medborgare i det land där hen tänker registrera sig. 

I denna punkt avsedda internationella övergångar behandlas alltid av FIFA:s Players Status Committee. 

Registreringsavgiften för spelarens representationsrätt är i de fall som avses i denna punkt registreringsavgiften för 
den internationella övergångens representationsrätt enligt spelarens nya spelarstatus. 

22.9. Med undantag från de föregående underpunkterna i punkt 22, kan spelare som fyllt 18 år registreras som 
amatör eller hobbyspelare utan internationell övergång, så länge spelaren inte har spelat officiella matcher 
någonstans under de senaste 30 månaderna. I samband med registrering måste ett skriftligt intygande infogas i 
systemet där både spelaren och föreningen med sina underskrifter intygar att spelaren inte har spelat officiella 
matcher någonstans under de senaste 30 månaderna. 

Om det senare framkommer att spelaren har spelat officiella matcher eller match under de senaste 30 månaderna 
före registreringen, kan spelaren anses ha spelat utan spelrätt i Finland och dessutom kan spelaren anses ha vilselett 
tävlingsarrangören. 

I ovannämnda fall kan spelaren inte registreras som professionell eller amatör under kontrakt inom två år från 
registreringen på annat sätt än genom att ansöka om internationellt speltillstånd. 

22.10. Asylsökande och person som varit asylsökande, och som redan på grund av detta har fått uppehållstillstånd, 
kan registreras tillfälligt som ny spelare utan internationell spelarövergång på följande villkor: 

a) Spelare har inte spelat officiella matcher utomlands de senaste 30 månaderna. Spelaren och föreningen ansvarar 
för riktigheten i detta. Om det senare framkommer att spelaren har spelat officiella matcher eller match under 
de senaste 30 månaderna före registreringen, kan spelaren anses ha spelat utan spelrätt i Finland och dessutom 
kan spelaren anses ha vilselett tävlingsarrangören. 

b) Spelare kan registreras som endast amatör eller hobbyspelare, med andra ord kan spelaren på basen av 
registreringen inte spela i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta eller Herrarnas Tvåa. Med 
registrering enligt denna regelpunkt kan man inte heller spela P20-, P17- eller F18-åldersklassernas FM-serier, 
Ettor eller FM-kval. 

c) Då spelare registreras som ny spelare skall det som bevis på att spelaren har asylsökandestatus till Pelipaikka-
systemet bifogas ett ID-kort som fås från asylmottagningen. På ID-kortet skall finnas personens foto, namn och 
nationalitet. Om något sådant inte är tillgängligt, kan efter övervägande även annat myndighetsbevis godkännas 
där ovannämnda uppgifter framkommer. 

d) Om spelarens asylansökan avslås, anses spelaren därefter sakna spelrätt. Innan beslutet vunnit laga kraft kan 
tävlingsarrangören på anhållan av spelaren/föreningen bevilja spelaren tillfällig spelrätt tills beslutet vunnit laga 
kraft. 

e) Om asylsökande beviljas uppehållstillstånd, kan spelarregistreringen ändras till permanent genom att man 
ersätter det ID-kort som tidigare bifogades till registret med en kopia av passet eller motsvarande personkort 
som beviljats av myndigheterna. 

22.11. Oberoende av bestämmelserna i punkt 22.2 kan spelare registreras som amatör även under tiden 16.11–12.7 
då följande villkor uppfylls: 

Spelare flyttar till: 

a) lag som deltar i serie arrangerad av regionen eller 
b) Damernas Tvåa eller flicklag som deltar i F18 FM-serien, dess kval eller i F18 Ettan eller 
c) pojklag i P20 eller P17 FM-serien, i dessas kval eller i dessas Ettor 

Enligt denna punkt får som amatör registrerad spelare inte spela på de tre högsta serienivåerna för herrar och på de 
två högsta serienivåerna för damer förrän 13.7. 

22.12. Oberoende av bestämmelserna i punkt 22.2 kan spelare registreras som amatör även under tiden 13.8–2.9 
om följande villkor uppfylls: 

 



Spelare flyttar till: 

a) lag som deltar i serie arrangerad av regionen eller 
b) till Damernas Tvåa eller flicklag i F18 FM-serien, dess kval eller i F18 Ettan eller 
c) pojklag i P20 eller P17 FM-serien, i dessas kval eller i dessas Ettor 

I punkt 22.12 avsedd spelare får inte spelrätt i annan förening och dennes spelarstatus kan inte heller ändras inom 
samma förening under pågående spelsäsong före den 16.11, och inte heller efter detta innan dess lags seriesäsong 
avslutats dit statusändringen skulle göras. 

Spelare som flyttar till lag i nationell pojk- eller flickserie får inte spela i seniorlag på de tre högsta serienivåerna för 
herrar och på de två högsta serienivåerna för damer före den 16.11 och inte heller efter detta innan dess lags 
seriesäsong har avslutats dit statusändringen skulle göras. 

23. Utlänningskvot 

23.1. Lag som spelar i Tipsligan, Herrarnas Etta och Herrarnas Tvåa samt i Nationella Ligan och Damernas Etta får i en 
match ha högst tre utländska spelare i laguppställningen. Regionen kan ha egna bestämmelser i de egna serierna. 

23.2. Till utlänningskvoten räknas inte spelare, som före starten av innevarande spelsäsong varit registrerad under 
minst fem spelsäsonger i förbundets medlemsförening. Tidsbunden övergång till utlandet upphäver inte spelarens 
representationsrätt i en finländsk förening efter utgången av den tidsbundna övergången. 

23.3. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte medborgare i UEFA:s medlemsländer och inte heller medborgare 
vilkas nationer har avtal med Europeiska Unionen med vilket man förbjuder diskriminering av arbetskraft mellan 
avtalsparterna. 

23.4. Om fler än tre utländska spelare i enlighet med denna punkt har spelat i samma match anses laget ha använt 
spelare utan spelrätt. I sådana fall behandlas ärendet i enlighet med punkt 25 i dessa tävlingsbestämmelser. 

KAPITEL 7: DOMARVERKSAMHET 

24. Att vara verksam som domare 

24.1. För varje spelsäsong skall domare genomgå kurs fastställd av förbundet eller regionen samt konditionstest. 
Dessutom måste hen ha ett ikraftvarande spel- eller domarpass. 

24.2. Domarens behörighet och klassificering fastställs av förbundet eller regionen för varje spelsäsong. Domaren är 
ansvarig för sin verksamhet gentemot Bollförbundets styrelse. 

Person som är verksam som domare utan spel- eller domarpass bestraffas i enlighet med förbundets 
straffbestämmelser, om det inte är frågan om person som omnämns i punkt 24.6. 

24.3. Varje enskild domare är skyldig att sköta domaruppdragen i enlighet med bestämmelserna för nationella eller 
regionala serier. De nationella seriernas matcher går i första hand. 

24.4. Domare får, efter meddelande till förbundet eller regionen, fungera som domare i annan än av förbundet, 
regionen eller förening arrangerad match eller i turnering som är godkänd av regionen eller förbundet. Förbundet 
eller regionen kan dock förbjuda ifrågavarande verksamhet. 

24.5. I alla officiella matcher bör man som domare och assisterande domare använda av förbundet eller regionen 
godkända domare eller spelledare. 

Tävlingsarrangören utser i regel domare och assisterande domare till matcherna och beslutar om det skall användas 
assisterande domare i match. 

Tävlingsarrangören ansvarar för att de som utses till uppdragen inte är medlemmar i de föreningar som spelar och 
att de inte är förhindrade på basen av domarverksamhetens jävighetsregler eller på annat sätt. Om en till match 
tillsatt domare är förhindrad på ett i denna punkt meddelat, sätt måste denne omedelbart anmäla detta till 
tävlingsarrangören som på grundade anledningar kan bevilja lindringar i jävet från fall till fall eller som är i kraft tills 
vidare. 

24.6. Domaren måste i enlighet med tävlingsarrangörens anvisningar komma i tillräckligt god tid till matchplatsen för 
kontrollåtgärder.                                                              

Om domaren inte är på plats vid tidpunkten för avspark bör den mest lämpliga tillgängliga domaren utses till 
domare. Ifall ingen domare finns tillgänglig bör de deltagande lagen tillsammans välja en lämplig person som domare 
och mot detta val kan inte inlämnas protest. Den som valts till domare har till tillämpliga delar samma rättigheter 



och skyldigheter som domare som utses till match av tävlingsarrangör. Om lagen inte kan uppnå enlighet kring valet 
av domare, flyttas matchen och spelas på ny tidpunkt. 

Om endast en del av de domare som utsetts till matchen är på plats, beslutar de vem som fungerar som domare och 
vem som fungerar som assisterande domare.  

24.7. Domaren är skyldig att meddela matchens resultatuppgifter i enlighet med tävlingsarrangörens direktiv och 
bestämmelser. 

24.8. Hemmalaget är skyldigt att anmäla om domaren uteblivit samt att meddela matchresultat och 
statistikanteckningar till tävlingsarrangören. 

24.9. Domare som försummat sitt uppdrag kan bestraffas i enlighet med förbundets straffbestämmelser. 

24.10. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även assisterande domare och fjärde domaren. 

KAPITEL 8: SPELARE UTAN SPELRÄTT, PROTESTER, SKILJEFÖRFARANDE VID ÄRENDEN GÄLLANDE 
ÖVERGÅNGSERSÄTTNING OCH DISCIPLINÄR MAKT 

25. Spelare utan spelrätt 

25.1. Spelare saknar spelrätt, om: 

• spelaren är i spelförbud, funktionärsförbud eller om tävlingsarrangören konstaterar att spelaren saknar spelrätt 
eller; 

• spelaren saknar representationsrätt i föreningen eller spelrätt i matchen, och denne inte kan representera annan 
förening med stöd av farmavtals- eller samarbetsföreningsbestämmelserna eller bestämmelserna för 
gemensamt lag eller; 

• spelaren inte är antecknad i laguppställningen i matchprotokollet eller; 

• spelaren saknar ikraftvarande spelpass som krävs för serien eller; 

• spelaren saknar speltillstånd från tidigare föreningen eller tävlingsarrangören eller; 

• spelaren har beviljats speltillstånd med stöd av dessa bestämmelsers punkter 13.12 eller 22.3 och som har 
baserat sig på felaktiga uppgifter, och spelarens nya förening inte har handlat i god tro. 

• föreningen har brutit mot Tävlingsbestämmelsernas punkter 17 eller 23. Då anses minst en spelare sakna 
spelrätt. 

Även spelare som saknar erforderligt försäkringsskydd eller som inte har aktiverat sin fotbollsroll kan anses vara 
spelare utan spelrätt av tävlingsarrangören. 

25.2. Om ett lag har spelat med en spelare utan spelrätt eller har brutit mot punkt 12.6, bör laget med 
tävlingsarrangörens beslut dömas som förlorare. Om det lag som är skyldigt till förseelsen har förlorat matchen med 
minst tre mål, kvarstår resultatet. I annat fall fastställs resultatet till förlust 3–0. 

25.3. Om båda lagen i sin inbördes match har använt en eller flera spelare utan spelrätt, eller har brutit mot punkt 
12.16, kvarstår matchresultatet och förseelserna behandlas via disciplinärt förfarande i enlighet med 
straffbestämmelserna. 

25.4. Tävlingsarrangören bör fatta beslut i ärendet som nämns i punkt 25.2 inom två veckor efter att matchen 
spelats eller efter att protesten inlämnats. Detta beslut kan överklagas inom 7 dygn efter att beslutet erhållits till 
förbundets protestutskott när det gäller nationella tävlingar och till arbetsgrupp som behandlar disciplin- och 
protestärenden när det gäller tävlingar arrangerade av regionen. I förfarandet tillämpas i tillämpliga delar 
bestämmelserna i punkt 26. 

26. Protester 

26.1. Protest mot förseelser mot tävlingsreglerna eller andra bestämmelser gällande tävlingsverksamheten kan göras 
av förening som deltar i samma serie i samma grupp. Protest kan inte framläggas mot skriftliga tolkningsbeslut som 
fattats senast tre dygn före match av förbundets generalsekreterare eller av denne utsedd person. 

26.2. Protest skall skickas skriftligen inom två dygn efter match till tävlingsarrangören. Om protesten gäller spelares 
spelrätt skall den skickas inom sju dygn efter matchen. Protesten bör motiveras grundligt och till den bör bifogas 
kvitto på att protestavgiften som bestämts av tävlingsarrangören har betalats. Protesten behandlas inte om 
protestavgiften inte betalats i tid eller om protesten inte är tillräckligt motiverad. 

Avgiften återbetalas om protesten godkänns. 



26.3. Till den som protesten gäller skall ges tillräckligt med tid för att avge ett svaromål. 

26.4. Protest och svaromål skickas i regel per e-post. 

26.5. Protester på grund av spelplan eller dess utrustning granskas inte om man inte före matchstart anmält om 
dessa åt domare. 

Domares beslut ifråga om match är i enlighet med fotbollsreglernas 5 § slutgiltiga. Protester mot dylika beslut kan i 
regel inte leda till omspelsmatch. Tävlingsarrangören kan dock besluta om omspelsmatch, om domaren har fattat ett 
beslut som strider mot fotbollsreglerna. 

26.6. Protesten bör behandlas inom två veckor efter att den inkommit till tävlingsarrangören. Regionerna kan flytta 
avgörandet av ärendena till utnämnda personer på förbundets kansli för hantering av protestärenden. Om förening 
som deltar i samma grupp i samma serie är missnöjd med det beslut som fattats angående protesten, är det möjligt 
att inom sju dygn efter erhållet beslut överklaga hos förbundets protestutskott när det gäller nationella tävlingar och 
hos regionernas arbetsgrupper som behandlar disciplin- och protestärenden när det gäller tävling arrangerad av 
regionerna. Till överklagandet skall bifogas kvitto på betalning av förbundets fastställda avgift för överklagande. 
Avgiften återbetalas om överklagandet godkänns. 

26.7. Beslut som fattats av protestnämnden gällande nationella serier och beslut som fattats av den regionala 
arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden gällande tävlingar arrangerade av regionen är slutgiltiga. 

27. Skiljeförfarande 

27.1. Skiljeförfarande kan användas för att bestämma nivå på övergångssumma. 

För att sätta igång skiljeförfarande krävs samtycke av den överlåtande och den mottagande föreningen samt 
spelaren. 

Skiljeförfarandet bör inledas senast 90 dygn efter att spelaren registrerats i den nya föreningen. Därefter kan 
övergångsersättning inte fastställas via förbundets skiljeförfarande. 

27.2. Vid skiljeförfarande fungerar en skiljeman som medlare. Till skiljeman utbetalas inget arvode. 

Efter att begäran om inledande av skiljeförfarande inkommit ber förbundets generalsekreterare eller av denne 
utsedd person utan dröjsmål om förslag på skiljeman av båda föreningarna. Förslaget skall ges inom en vecka. 

Om föreningarna föreslår samma person som skiljeman, utnämner förbundet personen till uppgiften. I annat fall är 
det förbundets generalsekreterare som utnämner skiljemannen. 

Efter utnämnande bör skiljemannen genast inleda förlikningsförfarandet och få det avslutat så fort som möjligt, 
senast 30 dygn från att uppdraget erhållits. Skiljemannen bör även reservera möjlighet för ifrågavarande spelare att 
bli hörd. 

Skiljemannens beslut om övergångsersättningens storlek och betalningssätt är bindande för bägge parter. Om 
skiljemannens beslut inte efterföljs inom 14 dygn efter att beslutet erhållits kan ärendet tas för behandling av 
förbundets disciplinutskott. 

Kostnaderna för skiljeförfarande delas jämnt mellan föreningarna. 

27.3. Vid fastställande av spelares övergångsersättning beaktas i synnerhet följande fyra faktorer: 

• spelarens ålder 

• spelarens status (amatör eller professionell) 

• den tidigare föreningens kostnader för spelaren och 

• den allmänna nivån på övergångsersättningar 

27.4. Vid fastställande av övergångsersättning följs även FIFA:s och UEFA:s direktiv och bestämmelser på ett 
vägledande sätt. 

28. Disciplinär makt 

28.1. Organ som utövar disciplinär makt ifråga om de förseelser som omnämns i förbundets straffbestämmelser är i 
nationella tävlingar det disciplinutskott som Föreningsparlamentet tillsatt och i tävlingar arrangerade av regionerna 
den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden och som tillsatts av 
Föreningsparlamentet. 



Vid brott mot dessa bestämmelser eller andra särskilda bestämmelser som Bollförbundets styrelse fastställt, kan 
ärendet tas för behandling av disciplinutskottet. 

28.2. I tävlingar arrangerade av förbundet och regionerna är det dock förbundets generalsekreterare eller av denne 
utsedda personer som använder sig av bestraffningsrätten i fall som omnämns i punkt 4 i förbundets 
straffbestämmelser. 

KAPITEL 9: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER KRING TÄVLINGSVERKSAMHETEN 

29. Högsta nationella serierna 

29.1. Förbundet och de sammanslutningar som administrerar de högsta nationella serierna kan tillsammans komma 
överens om arrangerande av de högsta nationella fotbollsserierna och övriga serier. I dessa serier följs i tillämpliga 
delar dessa tävlingsbestämmelser eller av Bollförbundets styrelse godkända särskilda bestämmelser för 
ifrågavarande serier. 

29.2. Dessa sammanslutningar kan dessutom ha egna, för dem bindande bestämmelser, som inte får stå i konflikt 
med dessa tävlingsbestämmelser. 

30. Ekonomiska bestämmelser 

Föreningarna är bundna av de av Bollförbundets styrelse godkända ekonomiska bestämmelserna för föreningar som 
deltar i de nationella serierna. 

31. Farmavtalsregler 

Överflyttningen av spelare mellan farmavtalsparter, av vilka minst den ena deltar i nationell serie för vuxna 
arrangerad av förbundet, regleras av farmavtalsreglerna som Bollförbundets styrelse godkänt. 

Farmavtalsreglerna som gör det möjligt för spelare att flytta mellan två föreningar som deltar på olika serienivåer för 
vuxna inom samma region, bekräftas av vardera regions regionala utvecklingsgrupp för tävlings- och 
domarverksamhet. 

32. Samarbetsföreningsbestämmelser och bestämmelser för gemensamt lag 

Ungdomsspelares övergångar regleras i godkända samarbetsföreningsbestämmelserna och i bestämmelserna för 
gemensamt lag som godkänts av Bollförbundets styrelse. 

33. Särskilda bestämmelser för ungdomars tävlingar 

Särskilda bestämmelser kan utfärdas för nationella ungdomsturneringar. 

34. Särskilda bestämmelser för serier i cupformat 

Tävlingsarrangören kan besluta om särskilda bestämmelser ifråga om dessa serier. 

35. All Stars-programmet 

I tävlingsverksamheten för barn och ungdomar tillämpas det av Bollförbundets styrelse bekräftade All Stars-
programmet och de seriespecifika bestämmelser som gjorts på basen av detta. 

36. Bestämmelser kring varningar och utvisningar 

Varningarnas och utvisningarnas inverkan på spelarens spelrätt regleras i Bestämmelserna för varningar och 
utvisningar som godkänts av Bollförbundets styrelse. 

37. Representantbestämmelser 

Representanternas verksamhet regleras i representantbestämmelserna som godkänts av Bollförbundets styrelse. 

KAPITEL 10: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

38. Publicering av regler 

Bestämmelserna kring tävlingsverksamheten som fastställs av Bollförbundets styrelse publiceras på förbundets 
internetsidor på adressen palloliitto.fi. De versioner som publiceras på internetsidorna är officiella. Vid 
motstridigheter mellan språkversionerna är det den finskspråkiga som är den primära. 

39. Övervakning 

Förbundet och dess regioner skall övervaka att dessa tävlingsbestämmelser och de bestämmelser som utfärdats på 
basen av dessa följs, och vid behov inleda disciplinärt förfarande eller ändra på matchens slutresultat eller förelägga 



en avgift som fastställs av tävlingsarrangören för förseelse, åtgärd eller försummelse. Övervakningen måste 
behandla alla jämlikt. 

40. Tidsfrister 

40.1. Om förfallodagen för en tidsbunden åtgärd som omnämns i dessa bestämmelser eller i de särskilda 
bestämmelserna kring tävlingsverksamheten är lördag, söndag eller annan helgdag får avgiften eller åtgärden 
betalas följande vardag. Representationsrättens registreringsavgift skall dock alltid betalas innan spelaren spelar 
officiell match. 

40.2. Om det i dessa bestämmelser angetts en tidsfrist på ett antal dagar efter en angiven dag inom vilken tid någon 
åtgärd tidigast kan vidtas eller senast måste vidtas, räknas den angivna dagen inte in i tidsfristen vid beräkning av 
tidsfristen. 

41. Övrigt 

Beslut i sådana ärenden kring tävlingsverksamheten som inte har omnämnts i dessa bestämmelser fattas av 
Bollförbundets styrelse eller av denna tillsatt organ. 

 


