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Ändring av spelregler och tolkningar
Regel 2 – Bollen

Kvalitetsmärkningen av bollar har justerats.
Regel 3 – Antal spelare

Användandet av avbytarsystem är endast tillåtet i fotbollens
lägsta serier (distriktsnivåer) efter medgivande från det berörda
förbundet.
Regel 4 – Spelarnas utrustning

När elektroniska system för mätning av prestation och position
(s.k. ETPS) används (efter medgivande från berört
förbund/tävlingsarrangör) gäller:
• att dessa inte utgör någon fara för spelare och/eller
matchfunktionärer
• att information och data utsänd från anordningarna/systemen
inte får tas emot eller användas i det tekniska området under
matchen.
Regel 11 – Offside

I tillägg till de situationer som redan anges i Spelreglerna ska
en spelare i offsideposition också bestraffas om spelaren:
• klart försöker spela en boll som är nära spelaren när denna
handling påverkar en motspelare
eller
• gör en tydlig handling som klart påverkar möjligheten för en
motspelare att spela bollen.
En räddning är när en spelare stoppar bollen som är på väg in
i eller mycket nära målet med någon del av kroppen utom
händerna (med undantag av målvakten innanför eget
straffområde).
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Fotbollens image och domarnas integritet
Domarna förväntas att agera för att fotbollens image och
domarens integritet ska upprätthållas. Detta gäller särskilt
protester, när domaren söks upp och/eller omringas, eller när
domarnas integritet utmanas eller ifrågasätts av såväl spelare som
ledare.

Regelefterlevnad
Domarna förväntas att agera för att reglerna följs i sin helhet.
Erfarenheten visar att följande områden särskilt behöver
uppmärksammas:
– Armbågar mot motspelare
– Angrepp mot målvakten
– Straffspark: inträde i straffområdet
– 6-sekundersregeln för målvakten
– Fördröjning av spelets igångsättande: bortsparkad boll
– Filmning och förstärkning
– Maskning

Samarbete inom domarteamet
Domarteamets samarbete är en viktig del i ledningen av
fotbollsmatchen. Därför ska både domarens och assisterande
domarens arbete behandlas i årets fortbildningar.
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Matchfixing
Matchfixing är det största hotet mot hela fotbollens integritet och
trovärdighet – ett större hot än dopingproblematiken. Det är en
företeelse som utgör ett allvarligt angrepp mot fotbollens själ, dess
idé om fair play och sportsmanship och att alla matcher ska
avgöras på sportsliga grunder utan ovidkommande hänsyn.
Svensk fotboll på alla nivåer och i alla funktioner står enade att
kraftfullt förebygga, agera mot och beivra alla former av
manipulation av och försök till manipulation av fotbollsmatcher. I
detta arbete har SvFF ett nära samarbete med AB Svenska Spel,
våra svenska intresseorganisationer och UEFA samt en öppen
dialog med berörda myndigheter, däribland polis och åklagare.
För att motverka matchfixing är det av central vikt att alla spelare,
tränare, ledare, funktionärer och föreningar informeras om denna
farsot, och vilka regler som gäller kring detta. Ingen spelare,
tränare, ledare, funktionär eller förening ska kunna hävda att man
inte har kännedom om fotbollens regler om matchfixing. Alla ska
också vara medvetna om att brott mot fotbollens regler kan
föranleda upp till 2 års avstängning från all idrottslig verksamhet.
Tillsammans kan vi stoppa detta hot mot svensk fotboll.

Foto: Petter Arvidsson/Bildbyrån

INSTRUKTIONER FRÅN
DOMARKOMMITTÉN 2016
Hjälpmedel vid tolkningen av Spelregler för fotboll 2016
Domarkommitténs mål är att fotbollsmatcherna ska dömas
av vältränade, kunniga och engagerade domare som har
korrekt attityd och mod att följa spelets regler så att
offensiv och positiv fotboll gynnas.
För att uppnå detta förväntas att Du som enskild domare
tar Ditt ansvar!

