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1 Kap

Allmänna bestämmelser

1 § Fastställande av Tävlingsbestämmelser
Tävlingsbestämmelserna fastställs av Svenska Cricketförbundets (SCF:s) Styrelse. Löpande
administrativa förändringar fastställs av SCF:s tävlingsutskott (TU).
De kompletterande Tävlingsbestämmelserna skall godkännas av SCF, senast den 1 oktober säsongen
innan bestämmelserna skall träda i kraft.

2 § Kännedom om Tävlingsbestämmelserna
Det är föreningens, ledarens, spelarens, domarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SCF:s Tävlingsbestämmelser.

3 § Avgifter
Fastställs av Förbundsstyrelsen i de fall annat ej angivits.

4 § Spelregler och bestämmelser
Alla matcher kommer att spelas i enlighet med The Laws of Cricket (2017 Code 2nd Edition 2019).
Avvikelse från The Laws of Cricket i SCF:s seriespel är dokumenterat här, och i extrakt på svenska och
engelska.

5 § Åldersindelning
5.1

U11 spelare

Avser spelare som fyller högst 11 år det kalenderår säsongen avslutas.

5.2

U13 spelare

Avser spelare som fyller högst 13 år det kalenderår säsongen avslutas.

5.3

U15 spelare

Avser spelare som fyller högst 15 år det kalenderår säsongen avslutas.

5.4

U17 spelare

Avser spelare som fyller högst 17 år det kalenderår säsongen avslutas.

5.5

U19 spelare

Avser spelare som fyller högst 19 år det kalenderår säsongen avslutas.

5.6

Seniorspelare

Avser spelare som fyller 20 år eller mer, det kalenderår säsongen avslutas.

5.7

Åldersdispenser

Administrerande organ äger rätt att besluta om åldersdispenser, under följande förutsättningar:
• Dispens kan ej utfärdas för lag som deltar i förbundsserie eller spel om svenskt
mästerskap.
• Utfärdad dispens gäller endast för administrerande organs tävling.

6 § Administrerande organ
SCF Tävlingsutskottet är administrerande organ för förbundsserierna och förbundets ungdomsserie.
Tävlingsbestämmelser 2020
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7 § Tävlingskalender
Presenteras årligen senast den 30-october av SCF för kommande säsong.
Tävlingskalendern styr de administrerande organens verksamhetsplanering och skall koordineras
med det internationella programmet och andra förbundsaktiviteter.

8 § Misskreditering av crickets organisationer
Spelare, föreningsföreträdare eller funktionär som offentligen i tal eller skrift eller på annat sätt
allvarligt misskrediterar ICC, SCF och till SCF anslutna organisationer kan ådömas straffavgift enligt 7
Kap eller anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

9 § Vadhållning på match
Spelare, ledare, matchfunktionär, domare eller annan som kan påverka resultatet av en match eller
delmoment under en match, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom landet, ingå
vadhållning gällande utgången av matchen eller annat förhållande rörande matchen av vad slag det
må vara, exempelvis utgången av matchen eller olika tävlingsmoment under matchen såsom inkast,
tidsfel, straffkast, fouls eller utvisning av spelare. Ovan nämnda får inte heller spela på andra
matcher och deltävlingar i samma serie som den enskilde deltar i. Det är även förbjudet att delta i
eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv
eller genom ombud ingått vadhållning. Om en spelare, ledare, matchfunktionär, domare eller annan
som kan påverka resultatet av en match eller delmoment under en match blir kontaktad av någon
annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta
SCF om detta. Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas
till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler får
förbjudas tillträde till matcharenor under viss tid eller för all framtid. Lag som deltar i
Förbundsserierna ska ta in och förvara underskrivna uppförandekoder för samtliga spelare, ledare
och till föreningen knutna matchfunktionärer (ej domare och kommissarier). Dessa ska kunna
presenteras för kommissarie eller annat av SCF utsett ombud på begäran i samband med
hemmamatch.

10 § Föreningsrätt till plats i seriespel
Förening definieras av sitt föreningsnummer som reglerar rättigheten att delta i en viss serie. Denna
rättighet får ej överlåtas till annan förening.

11 § Ekonomiska oegentligheter
När förening eller deras företrädare eller utövare, inom ramen för den idrottsliga verksamheten,
gjort sig skyldig till ekonomiska oegentligheter som allvarligt skadat idrottens anseende riskeras
uteslutning.

12 § Förening på obestånd
Representationslag vars förening kommit på obestånd vilket lett till ackordsförfarande, skall flyttas
ned till en serie som ligger minst en division lägre än den serielaget deltagit i senast. Beslut om
nedflyttning får fattas först efter seriesäsongens slut, inkluderat eventuella kvalomgångar, och skall
gälla fr.o.m. närmast följande seriestart.
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Administrerande organ beslutar dels om nedflyttningen skall omfatta både herr- och damlag eller
endast ett av lagen och dels om lagets eller lagens inplacering i seriesystemet. Om föreningens
obeståndssituation är föranledd av förhållanden, som föreningen inte haft rimliga möjligheter att
påverka, kan administrerande organ besluta att nedflyttning inte skall ske. Med ackord avses här
offentliga ackord och s.k. underhandsackord. Det åligger förening som genomfört ackord att
omgående anmäla saken till SCF.

13 § Sjukvårdsförsäkring
Föreningen är ansvarig för att samtliga egna spelare som ej är EU/EES/EFTA1-spelare i
förbundsserien innehar en sjukvårdsförsäkring.

14 § Deltagande i landskamper
Spelare som kallats att delta i landskamp eller distriktsmatch eller förberedelser till sådan match, får
inte utan giltig anledning undandra sig deltagande.
Spelare som blir uttagen i landslag (turnering) ska vara fri från föreningens verksamhet tre dagar
före matchdag samt två dagar efter turnerings slut.
Förening med uttagen spelare i landslag ska senast 10 dagar innan beslutad matchdag begära
flyttning av match. Om spelaren är med på förberedande läger och samlingar ska föreningen ha
kontakt med motståndare för att förbereda en flytt av match om spelaren blir uttagen i landslaget.
Flyttad match ska spelas direkt efter avslutad landslagsturnering eller enligt överenskommelse, där
samtliga parter är överens (lagen, domare samt serieadministratör).
Förening som begär flyttning står för merkostnader för kost, logi och transporter för lagen. Det utgår
ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Endast spelare som är medlem i en förening eller annan organisation ansluten till SCF eller annat till
ICC anslutet nationsförbund är behörig att delta i landslaget.
Spelare som representerat SCF i landskamp får inte representera annat nationsförbund annat än
enligt de särskilda undantagsregler som ICC fastställt.
En kvalificerad Protokollförare, utsedd av Officials kommittén, ska följa landslaget för alla matcher.

15 § Deltagande i internationella klubbtävlingar
15.1

European Cricket League (ECL)

Förening som genom sin placering i Herrar Svenskacuppen kvalificerat sig för deltagande i
Internationella tävlingar får inte avstå sin plats.
Förening får delta i ECL-klubbtävling endast efter att ha erhållit ”licens” för försatt spel i
förbundsserie enligt de villkor som gäller.
Förbundsstyrelsen kan besluta, att förening som avstår sin plats avstängs från deltagande i samtliga
ECL:s tävlingar upp till tre år.
En kvalificerad Protokollförare, utsedd av Officials kommittén, ska följa för alla matcher.

1

Under säsongen 2020 ska detta inkludera spelare från Storbritannien
Tävlingsbestämmelser 2020

Page 8 of 46

15.2

Andra internationella klubbtävlingar

Förening ska informera SCF om och begär godkännande för deltagande i internationella
vänskapsmatcher eller klubbtävlingar.
Förening kan inte begär flyt av en match eller ändring till spelschema pga. deras deltagande i
internationella vänskapsmatcher eller klubbtävlingar.

16 § Tillstånd för Radio - eller TV -sändning m.m.
Förbundet äger och förfogar ensamt över samtliga TV- och radiorättigheter samt alla andra former
av upptagning av ljud och rörliga bilder från tävlingar som administreras eller arrangeras av
Förbundet eller dess SDF.
Rättigheterna omfattar såväl direkt- som eftersändningar, liksom tävling i dess helhet eller delar
därav. Samma sak gäller fortlöpande textrapportering via internet eller annan teknik.
Förbundet äger och förfogar vidare ensamt över alla varumärken och andra kännetecken och
immateriella rättigheter kopplade till Förbundet, liksom dess tävlingar och övriga organiserade
verksamheter. Förbundsstyrelsen har rätt att, med beaktande av Förbundets intresse besluta om
upplåtelse av sådana rättigheter. Styrelsen får fatta beslut om vem/vilka som får delegation att fatta
beslut.

17 § Spelares medverkan i reklam
Spelares medverkan i reklam bestäms av spelarens förening utom vid deltagande i landslag. Villkoren
för spelares medverkan i reklam eller annan marknadsföring som relaterar till landslaget bestäms av
Förbundsstyrelsen.

18 § Registrering av förenings respektive personuppgifter
Förening, ledare, spelare och funktionär har genom sin medverkan i tävling samtyckt till att
vederbörande förenings- respektive personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister
samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet oavsett framställningsform offentliggör
uppgifterna. Det åligger varje förening att inhämta spelares och andra medlemmars godkännande i
angivet hänseende.

19 § Klassificering av matcher
Matcher i förbundstävlingarna får utifrån säkerhetsaspekter klassificeras som s.k. risk matcher av
Polismyndigheten eller Tävlingsutskottet. Vid risk matcher får Tävlingsutskottet utfärda särskilda
bestämmelser beträffande säkerheten.

20 § Straffavgift
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsbestämmelser och tävlingsregler eller av
vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 250 000 kr. Straffavgiften
ska inbetalas senast inom 30 dagar från beslutsdagen. Straffavgift får förenas med annan
tävlingsbestraffning såvida annat inte föreskrivs.
I allvarliga fall av underlåtenhet enligt ovan får förening ådömas förbundsbestraffning enligt 14 kap.
RF:s stadgar. Förening och enskild får inte för samma förseelse åläggas både straffavgift och böter.
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2 Kap

Seriesystem, spelform, slutspel och kvalspel

1 § Seriespel
1.1

Förbundsserie

Förbundsserie är ett seriespel som administreras av SCF.

1.2

Förbundets Ungdomsserie

Förbundets Ungdomsserie är ett seriespel för ungdomar som administreras av SCF.

1.3

Motionsserie

Serie inom en region, där man ej kan avancera i seriesystemet. SCF skall godkänna motionsserie.
Administrerande organ ska ansöka om att bedriva motionsserie.

2 § Anmälan till serier
2.1

Allmänt

Lag som är kvalificerat att delta i serien, men ej anmäler sig till denna, är berättigad att delta i
närmast lägre serie, under förutsättning att anmälan till den lägre serien inkommit till
administrerande organ.
Förening som deltar i förbundsseriespel är skyldiga att delta i av SCF obligatoriska möten och
utbildningar. Förening som deltar inte i obligatoriskt möte och utbildningar ska bestraffas med 8
poängs avdrag i tävlingsserie eller en walkover för inför slutspel/final match

2.2

Lagnamn

Med föreningsnamn avses föreningens officiella namn. Lagnamnet kan vara ett annat. Föreningen
bör sträva efter ett långsiktigt lagnamn, gärna anknutet till ortsnamnet. Byte av lagnamn, skall efter
anmälan godkännas av tävlingsutskottet.
Byte av lagnamn kan endast ske inför kommande säsong och senast den 1-december.

3 § Spelprogram
Administrerande organ fastställer bestämmelser för utarbetande av spelprogram.

4 § Matchdagar
Administrerande organ fastställer matchdagar och klockslag för respektive tävlingsverksamhet. Vid
fastställandet av matchdagar och klockslag, är det är en skyldighet för administrerande organ att ta
hänsyn till det av SCF upprättade tävlingskalendariet. Särskild hänsyn ska beaktas för matchdagar för
svenskt mästerskap, kvalspel, landskamper och förberedelse inför landskamper.
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5 § Speltid
5.1

Speltiden för senior- och U19 cricket

Format
50 overs
40 overs
30 overs
T20
T10

5.2

1st Innings
3h20m
2h40m
2h00m
1h20m
40m

Interval
40m
30m
20m
20m
10m

2nd Innings
3h20m
2h40m
2h00m
1h20m
40m

Speltiden för barn- och ungdomscricket

SCF fastställer vad som gäller för speltid i barn- och ungdomscricket i enlighet med de riktlinjer som
utfärdats av ungdomskommitté.

6 § Priser
6.1

Priser i förbundsserie och förbundets ungdomsserie

Priser fastställs av SCF:s Tävlingsutskottet.

6.2

Penningpriser för ungdomar

Penningpriser får inte förekomma i tävlingar för ungdomar upp till 15 år.

7 § Förenings eget arrangemang av tävling och träningsmatch
7.1

Allmänt

Förenings eget arrangemang av tävling, cup eller träningsmatch i cricket kräver godkännande av
SCF:s tävlingsutskottet.

7.2

Internationella tävlingar

Förening som avser att i Sverige anordna internationell tävling eller cup ska ansöka om godkännande
hos SCF 3 minst månader innan tävling.

8 § Behörighet att anmäla lag till tävling
Förening ska, för att ha rätt att anmäla lag till tävling och senast vid tidpunkten för anmälan, uppfylla
de fastställda kraven på medlemskap i SCF samt ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot SCF.
Förfallna skulder ska vara reglerade senast 30 november

9 § Spelprogram
Spelprogram för förbundsserierna fastställs av administrerande organ.
Vid spel på helger är det fastställda speldagar för respektive serie. Om förening önskar annan
speldag ska detta ske i samråd med motståndarna, serie- och domaradministratör.
Serieadministratören har rätt att fatta beslut angående speldagar.
Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och anslagen tid, om
inte SCF medger annat.
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10 § Walkover (w.o.) och lag som utgår ur tävling
Förening vars lag utgår ur tävling ska anmäla detta till tävlingsstyrelsen som fastställer följderna för
tävlingen.
Administrativt organ beslutar i frågor som rör W.O. i förbundstävlingarna.
Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar för seniorer utesluts ur den tävling laget deltagit i.
I ungdomsserierna utesluts föreningens lag efter två (2) lämnade w.o.
Denna uteslutning endast varieras i undantagsfall.
Uteslutet lagets matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng
ska annulleras.
Lag som lämnar W.O. i sista serieomgången, kval- eller slutspel flyttas ner till nästa underliggande
serie kommande säsong. Om det finns särskilda skäl kan Administrerande organ besluta att laget får
fortsätta att delta i tävlingen. Samtliga matcher efter w.o.- matchen ska då spelas.

10.1

Påföljder vid Walkover (W.O.) och lag som utgår ur tävling

Förening vars lag lämnar w.o. i förbundstävlingar kan efter beslut av Administrerande organ ådömas
en straffavgift och minskning av poäng. Straffavgiften fastställs med hänsyn till startavgiften för
anmälan till seriespel eller anmälningsavgiften till sanktionerade cuper.
Utöver straffavgiften kan lag som lämnar w.o. vid returmöte på bortaplan av Administrerande organ
åläggas att betala de resekostnader som motståndarlaget har haft vid sin bortamatch.
Resekostnaderna ersätts med det belopp som framgår av inskickad faktura.
När förening har visat att man har vidtagit alla rimliga åtgärder för att matchen ska spelas har
Administrerande organ rätt att besluta att inga påföljder ska utgå.
För lag som utgår ur tävling gäller följande straffavgifter:
•
•

Avhopp innan Administrerande organ fastställt serieindelningen halv serieavgift
Avhopp när Administrerande organ fastställt spelprogram en och en halv serieavgift

Beloppen ska inbetalas till SCF senast 30 dagar efter beslutsdagen.
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3 Kap

Ungdomsspelare

1 § Säkerhetsdirektiv för ungdomar
I alla serier ska föreningen följa SCFs ”Säkerhetsdirektiv för Barn och Ungdomscricket”, som består
av 6 delar:
•
•
•
•
•
•

Crickethjälmar.
Säkerhetsvägledning gällande ungdom
Fielding Regler
Fast Bowling direktiv
Riktlinjer för unga spelare i senior Cricket
Riktlinjer för mixlag

4 Kap

Ekonomiska bestämmelser

1 § Allmänt
Nedanstående krav är uppdelade i två nivåer. O innebär obligatoriskt krav och skall vara uppfyllt för
deltagande i aktuell serie. R innebär att det är en rekommendation f.n. men inget obligatoriskt krav.
Föreningarna uppmanas dock sträva efter att uppfylla kraven för R då dessa på sikt kommer att
flyttas från R till O.
Föreningen
FSA

FS

FU

Ska ha en, enligt föreningens stadgar, fungerande och komplett styrelse

O

O

O

Ska skicka in till SCF förenings årsmöte protokoll, verksamhetsrapport,
revisorsrapport samt ekonomiska rapporter inom 4 veckor efter årsmöte

O

O

O

Ska ha stadgar som följa SCFs och RFs riktlinjer

R

R

R

Ska ha en fungerande löpande bokföring och ekonomisk kontroll

O

R

R

Får ej ha oreglerade skulder visavi SCF eller annan medlemsförening

O

R

R

Ska ha ett positivt eget kapital

R

R

R

Ska ha godkänd och reviderad årsredovisning för det senaste
verksamhetsåret

R

R

R

Ska ha räkenskapsår 1/1 – 31/12

R

R

R

Ska ha budget inklusive likviditetsplan för den kommande säsongen

R

R

R

Ska ha en tydlig organisation med definierade roller och ansvar

R

R

R

Ska genomföra matcharrangemang i enlighet med SCF:s
Tävlingsbestämmelser

O

R

R

Ska alltid representera föreningen och SCF på ett sådant sätt att det ej
skadar det gemensamma varumärket

O

O

O
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FSA = Förbundsserie All Svenskan, FS = förbundsserie, FU = förbundets ungdomsserie

2 § Avgifter
2.1

Årsavgift

Det åligger förening att i enlighet med SCF:s stadgar erlägga fastställd årsavgift för deltagande i serie.

2.2

För föreningar med lag i Förbundsserierna och förbundets ungdomsserie

Avgiftens storlek beslutas av administrerande organ.

5 Kap
Arrangörs/föreningsskyldigheter, arenakrav, ogynnsam
väderlek
1 § Kallelse och inställelse till match
Arrangerande förening ska meddela gästande förening och funktionärer tid och spelplan för match
senast fem (5) dagar före matchdagen.
Oavsett färdsätt åligger det gästande förening att inställa sig till match i så god tid att avslag kan ske
vid fastställd tidpunkt.
SDF eller annat administrerande organ har rätt att fastställa särskilda bestämmelser för
distriktsserierna.

2 § Match
Match ska börja på fastställt klockslag.
Singla slant skall ske mellan 30 och 15 minuter före utsatt matchtiden av domare. I händelse av att
kaptener inte är närvarande, måste en ersättare nomineras för detta ändamål. När singling utförs,
bör beslutet att bli slaglag eller fältlag bestäms omedelbart av den vinnande kaptenen.
Tids linjer för spelet (exklusive dryck raster) är:
Format
50-Overs
40-Overs
30-Overs
T20
T10

1st Innings
3h20m
2h40m
2h00m
1h20m
40

Intervall
40m
30m
20m
20m
10m

2nd Innings
3h20m
2h40m
2h00m
1h20m
40m

En dryck paus för 5 minuter skall tas halvvägs genom varje innings. I 50 över matcher en 5-minuters
drink pauser skall tas efter den 15:e och 30:e över. Tidpunkter och varaktighet för alla intervall får
inte ändras, förutom om antalet över som ska spelas i matchen har ändrats. Under dessa
omständigheter ska domaren informera kaptenerna och Protokollförare om den reviderade
ordningen.

3 § Tillträde till matcherna
Den som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan
sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, sexuell läggning, nationellt eller etniskt
ursprung eller religion, får vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som önskar medföra
flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol. Den som anträffas inom
matcharenan och som bär klädedräkt eller föremål som anges i ovan, får avvisas från arenan.
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4 § Ordning och säkerhet
Det är arrangerande förenings skyldighet att följa de överenskommelser som träffats avseende
arrangemanget och att vidta alla åtgärder för att skydda domare, övriga funktionärer och gästande
lag från övergrepp samt i övrigt se till att god ordning råder för att fullgöra uppdraget. Det är vidare
arrangörernas skyldighet att svara för, att inte ovidkommande personer uppehåller sig bakom
kontrastskärm eller i övrigt utmed spelplanens begränsningslinjer.
Särskilt ska beaktas:
•
•
•
•
•

att inte föremål kastas som medför eller innebär fara för personskada,
att ingen olovligen beträder planen och därmed stör ordningen,
att ingen uppträder otillbörligt,
att all pyroteknik och bengaler är förbjudet i samband med match,
att pyroteknik och bengaler eller liknande på läktarplats eller annan plats där åskådare
befinner sig är förbjudet.

Det är arrangören som ansvarar för att det inte förekommer pyroteknik.
Gästande förening har ansvar för sina supportrar.

5 § Anläggning och Arena
5.1

Godkännande av Anläggning/Arena

Match ska spelas på arena eller anläggning som godkänts av SCF.
Arrangerande förening ansvarar för att matcharena eller anläggning i samband med match är säker
för alla närvarande personer. Föreningen ansvarar för att följa de av SCF fastställda kraven.

5.2

Anläggningskrav

Nedanstående krav är uppdelade i två nivåer. O innebär obligatoriskt krav och skall vara uppfyllt för
deltagande i aktuell serie. R innebär att det är en rekommendation f.n. men inget obligatoriskt krav.
Föreningarna uppmanas dock sträva efter att uppfylla kraven för R då dessa på sikt kommer att
flyttas från R till O.
Anläggning
FSA

FS

FU

Ska ha en gränsrepp (minst 20mm diameter) och kontrastskärm

R

R

R

Ska ha grinden med bails

O

O

O

Ska ha gränsmarkerna (om spelplansgräns har ingen gränsrepp eller
linje)

O

O

O

Ska ha en förstahjälpenslåda

O

O

O

Ska ha en resultattavla placerad så att spelare, funktionärer och samtliga
åskådare kan se den

O

O

O

Ska ha ett digitalt protokoll

O

O

O

Ska ha en pappers protokoll

O

R

R

Ska ha ett bord och stol för sekretariat/protokollförare

R

R

R
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Ska ha en walkie-talkie för Domare och sekretariat/protokollförare

R

R

R

Ska ha ett tält eller plats med tak (stugor) för sekretariat/protokollförare

R

R

R

Ska ha ett omklädningsrum, med toalett, för både lag och domare

R

R

R

Ska ha en läktare med plats för minst 50 åskådare

R

R

R

Ska ha en toalett för åskådare

R

R

R

Ska ha ett café, eller fika, för åskådare

R

R

R

Ska ha dricksvatten för spelare och funktionärer

O

O

O

FSA = Förbundsserie Allsvenskan, FS = förbundsserie, FU = förbundets ungdomsserie

5.3

Straffavgiften

Under tävlingsserien en förening som inte uppnår obligatoriska krav ska får Två (2) poängs avdrag
den första tillfället. Alla ytterligare tillfällen som obligatoriskt krav inte uppnås, ska förening får en
straffavgift på 1000kr plus två (2) poängs avdrag för varje tillfällen.

5.4

Dispens från beslutade minimikrav

En dispens är alltid tidsbegränsad och skall inkludera en handlingsplan för åtgärdande av den/de
felaktigheter för vilken dispens har sökts.

6 § Reklam på Cricketutrustning och Arenareklam
6.1

Cricket utrustning

Reklamen behöver inte registreras.
Reklam på cricketutrustning får förekomma enligt följande: Tröjor, byxor, hjälmar, benskydd,
handskar och slagträ. Reklam får inte anbringas över SCF:s godkännandemärke och här ska även
punkt 9 i bestämmelserna iakttas. Reklam får göras för ett eller flera företag
Kommuns namn får användas som reklam.
Reklam får inte innefatta sådana texter, som anses anstötliga eller sårande. Reklam får inte heller
göras för alkohol eller tobak. Beträffande politiska budskap se 5 Kap 7 §
SCF deltar inte i tvister med anledning av avtal mellan förening och annonsör.

6.2

Arenareklam
1. Ingen reklam får förekomma på bollen
2. Ingen reklam får förekomma på mittparti
3. Ingen reklam får förekomma på kontrastskärm när det använts. Reklam kan visas på
kontrastskärm när det är bakom slagmannen och inte används av slagmannen.

7 § Politiska budskap
Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast
förekomma i form av politiska partiers namn eller kännetecken. Andra former av politiska budskap
är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter
oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan uppstår huruvida en aktivitet
innefattar ett politiskt budskap beslutar SCF i frågan.
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6 Kap

Funktionärer

1 § Domare
1.1

Krav på domare

Nationell match ska ledas av domare som godkänts av SCF.
Utbildningskrav på domare.
FSA

FS

FU

Ska ha avslutet MCC Laws of Cricket e-utbildning

R

R

R

Ska ha ECB ACO Level 1 Ackreditering

R

R

R

Ska ha ECB ACO Level 2 Ackreditering

R

R

R

FSA = Förbundsserie All Svenskan, FS = förbundsserie, FU = förbundets ungdomsserie

1.2

Domaruttagning

Administrerande organ fastställer uppdrag i respektive tävlingsverksamhet.

1.3

Domares ersättning

Administrerande organ fastställer ersättningsbestämmelser för domaruppdrag i respektive
tävlingsverksamhet.

1.4

Utbetalning av domararvode

Arvodet i Förbundsserie faktureras SCF. SCF är skyldig att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.

1.5

Domardräkten

Domare ska vara iklädd reglementsenlig domardräkt.

2 § Sekretariat, Protokollförare.
2.1

Krav på Protokollförare

Utbildningskrav på protokollförare.
FSA

FS

FU

Ska ha deltagen i online scoring utbildning

R

R

R

Ska ha deltagen i ECB ACO Club Scorer utbildning2

O

R

R

Var medlem i ECB ACO

R

R

R

Ska ha ECB ACO Level 1 Akreditering

R

R

R

Ska ha ECB ACO Level 2 Akreditering

R

R

R

FSA = Förbundsserie All Svenskan, FS = förbundsserie, FU = förbundets ungdomsserie

2

För säsongen 2020 kommer detta att inkludera onlinekursen.
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2.2

Dedikerad protokollförare

I Allsvenskan matcher varje lag måste nominerad en icke spelande protokollförare. Om lagen inte
har en dedikerad protokollförare en av den spelarna ska vara nominerad som dedikerade
protokollförare. För andra divisioner är det rekommenderat att ha en dedikerad protokollförare.
De nominerat protokollförare skall inte ingå i någon av de spelande lag.

2.3

Matchprotokoll

Alla förening är skyldiga att föra (traditionella) matchprotokoll på papper

3 § Läkare och sjukvårdspersonal
Avsiktligt lämnat tomt i denna version

4 § Kontrastskärmskötare, Bollpojkar och bollflickor
Avsiktligt lämnat tomt i denna version

5 § Domarvärdar
Avsiktligt lämnat tomt i denna version

7 Kap

Bestraffningar

Bestraffningar kan ske dels enligt 14 kap. RF:s stadgar dels enligt SCF:s tävlingsbestämmelser och
övriga tävlingsregler.
Beträffande ärendehantering se 8 Kap .

1 § Avstängning av spelare
1.1

Allmänt

Spelare som fått grovt matchstraff i tävlingsmatch enligt Lag 42 (Nivå 4) kommer att förbjudas från
alla framtida matcher tills DN har avslutat sin inledande undersökning. DN kan införa ytterligare
sanktioner. Detta gäller oavsett om matchen spelas enligt serie- eller utslagsmetoden.
Avstängningen gäller alla cricket verksamhet.
Domare ska rapportera alla matchstraff till Officials Kommitté i matchrapporten, och rapportera
ärendet direkt till DN inom 24 timmar.
Spelare kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av DN. DN får besluta att spelare inte har rätt
att spela andra tävlingsmatcher under tiden spelaren är avstängd.
Bestraffning i slutet av säsongen som inte kan verkställas får enlig RF:s stadgar genom beslut av DN
överföras och verkställas nästa säsong.
För spelare som fått grovt matchstraff i träningsmatch gäller att DN fastställer den tid spelaren ska
vara avstängd. Spelaren är med automatik avstängd nästkommande match.
Spelare som fått grovt matchstraff får inte spela under resterande del av matchen och i följande
match/matcher. Spelaren är avstängd och får inte uppträda i någon ledarroll heller.
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1.2

Grov överträdelse

Spelaren är avstängd per automatik i nästkommande träning- eller tävlingsmatch. Disciplinnämnden
gör en utredning om händelsen, innan spelaren kan bli föremål för ytterligare bestraffning.
Om spelare erhåller grov överträdelse i förbundsseries match ska domaren på matchdagen meddela
detta via SMS/email till Administrerande organ. Skriftlig anmälan ska omgående ställas till
Administrerande organ.
På www.swedishcricket.org publiceras besluten om avstängningar i matcher som administreras av
SCF.

1.3

Digitala matchrapporten

Handelse, som grov utvisning mm., ska anges på den digitala CricClubs matchrapporten.

2 § Bestraffning av ledare
2.1

Avstängd spelare i ledarroll

Spelare får under tiden denne är avstängd inte uppträda i någon ledarroll i tävling där spelaren
erhöll sin avstängning under tiden denne är avstängd. Det innebär bl.a. att spelaren inte får befinna
sig i närheten av spelplan och inte heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.

2.2

Allmänt om bestraffning av ledare

Ledare, tränare eller annan funktionär som gör sig skyldig till olämpligt uppträdande kan avvisas.
Detta gäller från det att domaren beträtt spelplanen före match till dess att domaren har lämnat
spelplanen.
Avvisad person får under resterande del av matchen samt i samma tävlings nästkommande match,
inte uppträda vare sig som spelare eller i någon ledar- eller funktionärsroll. Det innebär bl.a. att
personen inte får befinna sig i omklädningsrum eller i närheten av det tekniska området, i pressrum
eller annan lokal inom arenan från 90 minuter före match till 60 minuter efter slutsignal samt inte
heller på annat sätt instruera eller ha annan kontakt med sitt lag.
Person som avvisats i den sista tävlingsmatchen för säsongen får inte uppträda vare sig som spelare
eller i någon ledar- eller funktionärsroll i lagets nästkommande tävlingsmatch.

2.3

Avvisning för grov förseelse

Om förolämpning eller annat otillbörligt uppträdande ska anmälas för bestraffning, ska en anmälan
skickas till DN. Anmälan ska innehålla en gärningsbeskrivning.
Avvisad person får utöver vad som föreskrivs åläggas ytterligare bestraffning av DN.

2.4

Avvisning i samband med avbruten match m.m.

I match som ska spelas om i sin helhet annulleras, med undantag för rapport/anmälan för ledares
olämpliga uppträdande, konsekvenserna av de händelser som inträffat under matchen.
Ledare, som avvisats för olämpligt uppträdande i match som ska spelas om i sin helhet, ska stå över i
samma tävlings nästkommande match. Ledare, som varit avstängd i match som ska spelas om i sin
helhet, ska stå över i samma tävlings nästkommande match.
I avbruten match där resultatet fastställts och matchen inte spelas om ska konsekvenserna av de
händelser som inträffat under match såsom avvisningar och för ledare som varit avstängd gälla som
om matchen hade fullföljts.
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I match som återupptas efter att ha varit avbruten ska avvisning som erhållits före det att match
avbröts föranleda avstängning först när matchen är slutförd.
Ledare kan inte bestraffas, oaktad bestraffning enligt RF:s stadgar, enligt ovan förrän det slutligt
avgjorts om matchen återupptas, ska spelas om eller om slutresultatet ska fastställas.

2.5

Spelande ledare

Om lagledare, tränare eller annan avser att antecknas som spelare, ska vederbörande inte vara
antecknad samtidigt under rubriken ledare.
Vederbörande betraktas då endast som spelare och bestraffas enligt det som gäller spelare.

3 § Obehörig spelare
3.1

Tävling enligt seriemetoden

Om det förekommer misstanke om att någon klubb/förening har spelat med obehörig spelare, ska
det rapporteras till SCF Liga Kommitteen så fort som möjligt helst inom 7 dagar.
I seriematch, i vilken obehörig spelare spelat, erhåller den icke felande föreningen två (2) poäng med
resultat i matchen som räknas ”Match Awarded” till den icke felande lag.
Den felande föreningen skall förlora de vinnande poäng samt förlora ytterligare två (2) poäng från
sin poängtabell.
I seriematch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga fråntas båda föreningarna
erhållna poäng och matchen räknas som ”Match Abandoned” samt ytterligare två (2) poängavdrag
för båda lagen som gäller.
I fall spelaren har varit obehörig p.g.a. avsaknad av registrering för aktuell förening eller ej
informerat SCF om ett klubbyte eller flytt ska dock, poängförlust dömas endast för den sista av de
matcher där spelaren vid förseelsens påtalande spelat.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående i exempelvis
föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens medlemsregister, föreningens
underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren deltog i spel som
amatör trots krav på spelaravtal enligt SCF:s representationsbestämmelser dvs. att följa SCF ”Spelar
transfer” proceduren dvs. att informera SCF om klubbyte eller en flytt, eller om andra särskilda skäl
föreligger ska fastställande av resultatet med att den felande föreningen kan åläggas också
straffavgift om högst 250 000 kr.

3.2

Tävling enligt utslagsmetoden

Om obehörig spelare deltagit för förening i en match som ingår i tävling som spelas enligt
utslagsmetoden ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft spelare som varit obehöriga beslutar respektive
beslutande organ i frågan.
Om spelaren är obehörig endast till följd av ett administrativt misstag, bestående i exempelvis
föreningens underlåtenhet att registrera spelaren i föreningens medlemsmatrikel, föreningens
underlåtenhet att anteckna spelaren på spelarförteckningen eller då spelaren deltog i spel som
amatör trots krav på spelaravtal enligt SCF:s representationsbestämmelser dvs. att informera SCF
om klubbyte eller en flytt, eller om andra särskilda skäl föreligger ska fastställande av resultatet
ersättas med att den felande föreningen kan åläggas straffavgift om högst 250 000 kr.
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4 § Övriga händelser och Videogranskning
Det förhållandet att en händelse varit föremål för domarens prövning under match utgör inget
hinder mot att samma förseelse i förekommande fall blir föremål för anmälan till bestraffning enligt
14 kap. RF:s stadgar.
Har det under eller i samband med match förekommit en händelse som fordrar särskild redogörelse
ska sådan insändas till DN.
Om en videoupptagning åberopas i ett ärende med påståenden om fel eller förbiseenden från
domarens sida får DN inhämta utlåtande från den personer som gjort videoupptagning.

5 § Påföljder till följd av händelser vid match
5.1

Straffavgift

Förening som brutit mot bestämmelserna i 5 Kap 4 § angående ordning och säkerhet kan åläggas en
straffavgift till SCF om högst 250 000 kronor att inbetalas inom 30 dagar från dagen beslut trader i
kraft.

5.2

Böter

Förening kan anmälas till bestraffning och åläggas böter på max 250 000 kr enligt 14 kap. RF:s
stadgar.

5.3

Förmildrande omständigheter

Som förmildrande omständighet vid val av påföljd efter händelse enligt 5 Kap 4 § ska särskilt beaktas
om föreningen före, under och efter händelsen vidtagit åtgärder för att upprätthålla ordning i
enlighet med gällande tävlingsbestämmelser.

6 § Protester
6.1

Protest gällande okvalificerad spelare eller lagledare

Föranleds protest av okvalificerad spelare, enligt 9 Kap 3.6 eller 10 Kap 3.4 , får administrerande
organ uppta protesten till prövning, även om den inkommit senare än vad som sagt i 8 Kap 13 § dock
senast 30 dagar efter match, om godtagbara skäl föreligger.
Ändring av matchresultat eller matchpoäng i avslutad eller därpå följande tävling kan ej göras, om
okvalificerad spelares deltagande blivit känt senare än 30 dagar efter tävlingens sista match. SCF kan
som kontrollerande förbund behandla frågor gällande okvalificerad spelares deltagande i
tävlingsmatch, oavsett när eller på vilket sätt detta kommit till SCF: s kännedom.

6.2

Protester som grundar sig på domarens bedömning

Domarens suveränitet är orubblig i tävlingsmatcher. Protester som grundar sig på domarens
bedömning i matchsituationer godkänns inte.

6.3

Protester som grundar sig på ett regelfel

Under matchens slutskede kan domaren utföra ett regelfel som påverkar och avgör matchens
utgång. Beslut om omspel kan fattas där ett regelfel avgör matchen till fördel för ett lag.

6.4

Protest gällande spelplan, utrustning etc.

Protest avseende spelplan, utrustning eller anordning vid tävlingsarenan skall avvisas, om inte
berörd förening före matchen skriftligen till domaren anmält sin avsikt att inge protest.
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7 § Våld mot funktionär
Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under
pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot funktionär, har respektive beslutande
organ rätt att besluta om högst fyra poängs avdrag. Law 42 gäller våld av spelare möt funktionärer,
som inkluderar Domare och Protokollutförare.
I tävlingar som är administrerade av SCF, beslutar DN.

8 § Diskriminerande företeelser
Den som under eller i samband med match genom ord eller handling uttrycker sig kränkande mot
person eller grupp av personer eller visar missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av
personer med anspelning på till exempel kön, könsidentitet, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan
omständighet som gäller den enskilde som person, ska ådömas en straffavgift eller anmälas till
bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Förening, vars supportrar gör sig skyldiga till diskriminerade handlingar enligt föregående stycke, ska
anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar. När omständigheterna är särskilt allvarliga får
därutöver beslutas att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare, vilken påföljd kan kombineras
med poängavdrag. Om berörd förening kan visa att det föreligger förmildrande omständigheter
beträffande föreningens ansvar för en inträffad händelse, ska detta beaktas vid bestämmande av
påföljd.

9 § Tillträde till matcharena och avvisning av åskådare
Den som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, inklusive men inte begränsat till, den som är
berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp
eller annan sådan grupp av personer med anspelning på kön, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt
ursprung eller religion, ska vägras tillträde till matcharena. Detsamma gäller den som önskar
medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol liksom den som helt eller
delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för
ordningsstörning. Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär kläder eller
föremål som anges i föregående stycke ska avvisas från arenan.
SCF och förening har rätt att på sakliga grunder förbjuda personer som fyllt femton år tillträde till sin
matcharena. Förbudet kan avse en tid om högst två år. Den anmälde ska ges tillfälle att yttra sig före
beslutet. Beslutet ska avfattas skriftligen samt innehålla uppgift om att beslutet får överklagas.
Förenings beslut att förbjuda persontillträde till sina matcher får inom två veckor från beslutsdagen
överklagas till DN. DN:s beslut får inom två veckor från beslutsdagen överklagas till RIN. SCF:s beslut
att förbjuda persontillträde till sin matcharena fattas av DN och får inom två veckor från
beslutsdagen överklagas till RIN.
För att RIN ska ta upp ett ärende till prövning krävs prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § RF:s stadgar.
Om det slutliga beslutet om förbud av särskilda skäl inte kan avvaktas, får SCF eller föreningen
besluta att förbudet ska gälla tills vidare i avvaktan på att frågan avgörs slutligt. Beslut om
avstängning som fattas av SCF eller förening tillhörande förbundsserierna, får utsträckas till att
omfatta samtliga matcharenor som nyttjas av föreningarna i förbundsserierna samt arenor där
landskamper spelas i Sverige.
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10 § Anti-Doping
10.1

Allmänt

Doping är förbjudet i enlighet med RF:s antidopingreglemente.

10.2

Tävling enligt seriemetoden

I seriematch där två eller flera spelare deltar och som döms för brott mot RF:s regler mot doping får
den icke felande föreningen två poäng.
Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet eller, där detta är fördelaktigare för den
icke felande föreningen, ”Match Awarded”.
I seriematch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler
mot doping fråntas båda föreningarna erhållna poäng och tilldelas resultatet ”Match Abandoned”.

10.3

Tävling enligt utslagsmetoden

I match som ingår i tävling som spelas enligt utslagsmetoden, i vilken två eller fler spelare som dömts
för brott mot RF:s regler mot doping spelar, ska felande förening uteslutas ur tävlingen.
I utslagsmatch där båda föreningarna haft två eller fler spelare som dömts för brott mot RF:s regler
mot doping beslutar respektive beslutande organ i frågan.

11 § Matchfixning och otillåten vadhållning
”Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrott verksamhet” gäller i alla
avseenden inom SCF:s verksamhetsområde. Det är en skyldighet för SCF, medlemsföreningar,
förtroendevalda och andra ledare, idrottsutövare, domare och övriga tävlingsfunktionärer att ha
vetskap om innehåller i detta reglemente vid var tid gällande bestämmelser.
Det är också förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av resultatet av en
match eller delmoment av en match, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv eller
genom ombud ingått vadhållning.
En spelare, ledare, domare eller andra berörda person som blir kontaktad av någon annan för att
medverka till manipulation eller otillåten vadhållning, eller har kännedom om sådan verksamhet, är
skyldig att omgående underrätta SCF om detta.
Den som medverkar eller försöker medverka till förseelser enligt ovan ska anmälas till bestraffning
enligt 14 kap. RF:s stadgar. Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan komma att
förbjudas tillträde till matcharena under viss tid eller all framtid.
Spelare får inte ta med några mobila enheter på spelområdet när som helst under matchen.

8 Kap

Ärendehantering

1 § Administration
1.1

Administration i förbundsserie

SCF administrerar följande serier och slutspel och kval till dessa serier:
•
•
•
•
•

T20 Herrar Allsvenskan, Superettan, Division 1
T20 Dam Allsvenskan
OD Herrar Allsvenskan, Superettan, Division 1
Herrar Svenskacuppen
Dam Svenskacuppen
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1.2

Administration i förbundets ungdomsserie

SCF administrerar följande serier och slutspel och kval till dessa serier:
•
•

T20 U19
T20 U15

2 § Tävlingsstyrelse
Tävlingsutskottet är tävlingsstyrelse för förbundsserierna/förbundets ungdomsserie och slutspel och
kval till dessa serier.
Ärenden som kan påverka SCF:s sammansättning av förbundsserierna ska hänskjutas till
Tävlingsutskottet för beslut. Tävlingsutskottets beslut får överklagas till SCF:s styrelse.

3 § Beslutsorgan
SCF:s Disciplinnämnd3

3.1

DN beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SCF:s tävlingsregler och i
bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar.

3.2

SCF:s Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottet beslutar i övriga tävlingsärenden, såvida inte annat sägs, i sin egenskap av
Tävlingsstyrelse.
Uppstår tvekan om vilket organ som ska ta upp ett ärende till prövning ska Tävlingsutskottet efter
hörande med DN besluta om vilket organ som ska besluta i ärendet.

4 § Rätt att initiera Tävlingsärende
Berörd part får begära prövning av tävlingsärende enligt förevarande bestämmelser. Utöver detta
har respektive beslutande organ rätt att på eget initiativ, i syfte att skydda tävlingens sportsliga
integritet, ta upp ett tävlingsärende till prövning.

5 § Rätt att initiera ärende rörande tävlingsbestraffning
Endast berörd part får framställa om ärende rörande tävlingsbestraffning enligt förevarande
bestämmelser. Med berörd part i ärende rörande tävlingsbestraffning gällande obehörig spelare
eller matchresultats giltighet avses förening vars lag deltar i den aktuella seriegruppen eller, om
utslagsmetoden tillämpas, tävlingen. Om det finns särskilda skäl får, utöver vad som sägs i första
stycket, behörigt beslutande organ på eget initiativ ta upp ärende om tävlingsbestraffning till
prövning oavsett när och på vilket sätt de bestraffningsgrundande omständigheterna kommit till
organets kännedom.
Ändring av poäng och målresultat får inte göras senare än 14 dagar efter tävlingens sista match.
Undantag får göras om särskilda skäl föreligger eller om handläggningen av ett sådant ärende
påbörjats senast fem dagar efter tävlingens sista match.

6 § Framställans giltighet
6.1

Allmänt

Framställan i tävlingsärende och ärende om tävlingsbestraffning ska vidare för att äga giltighet:
•
•

Inkomma skriftligen och innehålla de skäl på vilken den grundar sig
Vara undertecknad av berörd person eller behörig person i berörd förening
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6.2

Ärende rörande obehörig spelare och/eller matchresultats giltighet

Utöver kraven i 5 § ska framställan rörande obehörig spelare och/eller matchresultats giltighet
åtföljas av avgift om 1000 kr. Avgiften återbetalas om framställan bifalls och den felande föreningen
åläggs därvid en administrationsavgift om 1000 kr.
Framställan rörande obehörig spelare eller matchresultats giltighet ska ha inkommit till behörigt
organ senast inom fem dagar från matchdagen för att kunna prövas.
Framställan avseende en förenings två sista matcher i en tävling samt match i kvaltävling ska för att
vara giltig inlämnas närmast följande vardag efter matchdagen.

7 § Kommunikation
Berörd part ska ges tillfälle att komma in med yttrande över framställan. Part ska yttra sig inom tre
dagar från partens mottagande av framställan.
Upptagning av rörliga bilder som åberopas som bevismaterial i ett tävlingsärende eller ärende som
rör tävlingsbestraffning ska levereras till vederbörande beslutsorgan. Detta gäller även
bestraffningsärende enligt 14 kap. RF:s stadgar.

8 § Muntlig förhandling
Respektive beslutande organ får besluta om muntlig förhandling. Samtliga parter ska kallas till sådan
förhandling. Part får närvara genom befullmäktigat ombud.

9 § Överklagande
9.1

Allmänt

Respektive beslutande organs beslut får överklagas av berörd part. Överklagande ska för att vara
giltigt:
•
•
•

Vara undertecknad av behörig person i föreningen
Inges till den i beslutet angivna besvärsinstansen
Lämnats senast inom två veckor från det att beslutet meddelats (d.v.s. den dag beslutet
daterats)

För sent inkommit besvär får tas upp till prövning om det kan styrkas att överklagningstiden inte har
kunnat iakttas.

9.2

SCF:s Disciplinnämnd

DN:s beslut i bestraffningsärenden enligt 14 kap RF:s stadgar och i ärende om tävlingsbestraffningar,
undantaget beslut om straffavgift, får överklagas hos RIN. Beslut om straffavgifter överklagas till
Tävlingsutskottet som andra instans. Tävlingsutskottets beslut får överklagas hos RIN.

9.3

SCF: s Tävlingsutskottet

Tävlingsutskottets beslut i övriga tävlingsärenden får överklagas hos Förbundsstyrelsen.

9.4

SCF:s styrelse

Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos RIN. För att RIN ska ta upp ett ärende krävs
prövningstillstånd enligt 15 kap. 2 § i RF:s stadgar

10 § Omprövning
Finner beslutande organ att ett beslut man fattat i ett tävlingsärende är uppenbart oriktigt på grund
av nya omständigheter, får beslutsorganet ändra beslut utan att det blir till nackdel för parterna i
ärendet. Sådan omprövning får inte ske när det ursprungliga beslutet har överklagats.
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11 § Jäv
Ledamot får inte delta i utredning och prövning av ärende, i vilket ledamoten själv eller ledamotens
organisation är part, eller av vars utgång ledamoten eller ledamotens organisation kan vara
beroende, eller i vars handläggning inom annat idrottsorgan ledamoten tidigare deltagit, eller i vilket
ledamoten på annat sätt får anses vara jävig.
Varje ledamot är själv skyldig att anmäla att ledamoten är jävig eller att ledamotens opartiskhet kan
ifrågasättas.

12 § Inhibition
Begäran om inhibition av beslut i tävlingsärenden, det vill säga att beslut tills vidare i avvaktan på
slutlig prövning inte ska gå i verkställighet, kan ges till den i beslutet angivna besvärsinstansen.
Angiven beslutsförhet avser även beslut om inhibition.
Inhibitionsmöjlighet ska tillgripas endast när det är sannolikt at det överklagade beslutet kommer att
ändras. Avslag på begäran om inhibition kan överklagas till den i beslutet angivna besvärsinstansen.
Besvärsinstans har rätt att på egen begäran besluta om inhibition.

13 § Preskription
Straffavgift eller annan påföljd får inte åläggas någon senare än fyra månader efter det att händelsen
begicks eller blev känd.
Ett ärende enligt förevarande tävlingsbestämmelser kan inte bli föremål för prövning senare än ett
år från det aktuella sakförhållandet ägde rum.
Undantag från bestämmelserna ovan gäller vid prövning av ärenden om nedflyttning i seriesystemet
som grundar sig på en förenings grova åsidosättande av vad som ålegat föreningen genom att i
avsevärd omfattning underlåta att betala skatter och allmänna av gifter. Ett sådant ärende får inte
tas upp till prövning senare än fyra månader efter det att domstols eller annan myndighets dom eller
beslut vunnit laga kraft.

14 § Tvister
Tvister angående spelaravtalet eller annan civilrättslig tvist mellan förening, spelare, ledare och
funktionär får inte väckas vid allmän domstol utan ska hänskjutas till SCF:s skiljenämnd.

15 § Övrigt
Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa
tävlingsbestämmelser.
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9 Kap

Bestämmelser för Spel i Förbundsserie

1 § Allmänt
1.1

Administration

SCF:s Tävlingsutskottet administrerar följande serier och slutspel och kval till dessa serier:
•
•
•
•
•

T20 Herrar Allsvenskan, Superettan, Division 1
T20 Dam Allsvenskan
OD Herrar Allsvenskan, Superettan, Division 1
Herrar Svenskacuppen
Dam Svenskacuppen

2 § Inbjudan till seriespel
Inbjudan till seriespel skickas ut av SCF senast 1 november och publiceras på SCF:s hemsida. I
inbjudan anges vem som administrerar förbundsserien.

3 § Anmälan till seriespel
3.1

Allmänt

Anmälan till deltagande i förbundsserierna ska göras enligt de instruktioner som presenteras på
www.swedishcricket.org
I förbundstävlingar ska lag anmälas i det namn som registrerats av SCF.

3.2

Behörighet att anmäla

För att anmäla en lag till förbundsserie ska en förening uppnå en av följande krav:
•
•
•

3.3

Har en lag i förbundsserie i närvarande kalendrar år
Har en lag i förbudets ungdomsserie i närvarande kalendrar år
Har spelade minst 5 vänskapsmatch i närvarande kalendrar år mot förening som deltar i
förbundsserie

Anmälan till förbundsserie.

Anmälan till förbundsserie är bindande och skall våra inlämnade till förbundet senast 8-December.
Faktura till varje tävlingsform som klubben anmäler sig till skall utskickas 15-December.
Betalning skall vara SCF till handa senaste 17-Januari gällande tävlings år. Inbetalning efter detta
datum bestraffas med dubbel avgift.
Klubbens lag bli utesluten från förbundsserien om avgifter inte betalas förrän 7-februari.

3.4

Lagnamn och IdrottOnline

I alla förbundsserier är det obligatoriskt att alla föreningar registrerar deras lag som en grupp (lag) i
IdrottOnline. Föreningen ansvarar för att laget finns inlagt i IdrottOnline.

3.5

Spelare i truppen

I alla förbundsserier det är obligatoriskt att alla förening registrerar deras spelare i IdrottOnline med
fullständigt personnummer om det finns ett. Alla spelare ska vara medlem i den IdrottOnline
gruppen (lag) som replikeras i SCF App (CricClubs), or any other scoring system approved by SCF.
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Registrerade spelare skall ha bild (typ passport) av sig själva, helst i klubbdräkt samt komplettera sin
egen profil med bevisat utbildning och utmärkelse inom cricket och idrott. Undantag är de som har
skyddad identitet, i så fall kontakta SCF.
3.5.1
Utländskspelare
En utländskspelare är en spelare som är inte folkbokförd i Sverige, oavsett om spelare är en EU/EES
/EFTA-medborgare. En förening kan bara spela med max en (1) utländskspelare under en match.
3.5.2
Asylsökande
Asylsökande kommer att tillåtas att spela med LMA-nummer, samordningsnummer. Spelare med
samordningsnummer (kallat) ska registreras med rätt hemadress ”folkbokföringsadress” och ett
giltigt personbevis ska visas omedelbart på begäran av SCF.

3.6

Spelarens Behörighet.

För att kvalificera sig som spelare måste personen vara registrerat enligt 9 Kap 3.5.
En spelare måste ha spelat minst två matcher i det lag som skall spelas i en semifinal eller final i
samma format, säsong och klubb.
Urval för deltagande i en match som resulterade med motståndarens walkover skall räknas som
deltagande i matchen. En suppleantfältspelare räknas inte som deltagande i en match.
Ett lag som lämna en walkover eller om en match har avlysts pga. dåligt väder eller ljus förhållande,
skall dessa spelare betraktas att ha ingått i den nominerade lag och räknas som deltagare i matcher.
Följande skall endast tillämpas på de föreningar som har fler än ett lag som spelar i förbundsserie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det gäller spelare som har spelat i SENASTE matchen i högre divisionen
Endast två (2) spelare får spela från högre divisionen i den lägre divisionen.
Dessa två (2) spelare får kasta ball (bowling) efter att 50% of ”Overs” har kastats
Dessa två (2) spelare får komma in som slagman (batting) efter nummer 6.
Dessa regler ej gäller kvinnor
Dessa regler ej ungdomar U19.
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3.7

Spelare transfer

Spelare får byta klubb mellan 30-November och 1-Mars på följande år (Detta transferfönster gäller
EJ från 2020–03–01 till 2020 Nov 29:e).
När en spelare har spelat en match med en klubb under pågående säsong, kommer denne inte att
tillåtas bytta klubben för resten av säsongen.
Följande gäller vid klubbyte:
•

•
•
•

En spelare som byter till en ny klubb får spela antigen i samma division som hen lämnat, om
denna nya klubb har ett lag i samma division, eller får hen placeras i den nya klubbens lag
som passar t.ex. första XI.
Dessa regler påverkar inte någon som flyttat från en ort till en annan som ligger mer än 100
km från klubbens hemort och skall styrkas med personbevis.
En spelare kan vara medlem i olika föreningar/klubbar men kan spela endast för en förening
och klubb.
Vid Klubbyte ska SCF informeras omedelbart med följande;
o NOC (No Objection Certificate) behövs;
▪ För att skydda klubbens finansiella skulder t.ex. medlemskap osv.
▪ För att skydda klubbens material, utrustning te.x. Cricket utrustning, klubb
uniform osv.
o Ett email/brev från nya klubbens styrelse ska skickas till SCF att informera om
klubbyten minst tre (3) dagar innan spelaren får delta i en match

4 § Antal lag per serie
4.1

Herrar OD

Antal lag per division ska vara:
•
•
•

4.2

Allsvenskan = 18 lag (delat i två grupper av 9 lag)
Superettan = 23 lag (delat i två grupper, med 11 och 12 respektive lag)
Division 1 = 41 lag (delat i fyra grupper av 10 och 11 respektive lag)

Herrar T20

Antal lag per division ska vara:
•
•
•

4.3

Allsvenskan = 14 lag
Superettan = 26 lag (delat i två grupper av 13 lag)
Division 1 = 36 lag (delat i fyra grupper av 9 lag)

Dam T20

Antal lag per division ska vara:
•

4.4

Allsvenskan = 14 lag

Herrar Svenskacup

Antal lag ska vara: 64

4.5

Dam Svenskacup

Antal lag ska vara: 64
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5 § Spelprogram
Deltagande föreningar skall rapportera matchtider enligt de riktlinjer som ges i inbjudan. Fastställt
spelprogram för grundserien, gäller från 1 mars

6 § Speldagar och matchstart
Ordinarie speldag är lördag och söndag.

7 § Priser
7.1

Allmänt

Femton (15) spelare i respektive lag erhåller medaljer enligt förevarande bestämmelse. Utöver dessa
har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter avslutad tävling – ansöka om ytterligare medaljer
till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i
aktuell tävling.

8 § Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får segrande lag 2 poäng och
förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vartdera laget 1 poäng.

9 § Placering i tävling
Vid match enligt seriemetoden ska poängräkning vara: Vid seger 2 poäng till segrande lag, vid
oavgjort spel 1 poäng till vartdera laget. Vid lika slutpoäng ska placeringen avgöras genom Net Run
Rate (NRR). Är NRR lika blir antalet gjorda Wickets avgörande. Har lagen gjort lika många Wickets,
ska lagens inbördes resultat i serien avgöra. Kan på så sätt avgörande ändå inte träffas, då en toss of
a coin ska avgöras, dock endast då det är fråga om vidare kvalificerande placering.

10 § Super Over principen
Om match i tävling enligt utslagsmetoden (t.ex. slutspel, cupspel) vid den ordinarie speltidens slut är
oavgjord gäller följande:
•

En ”Super Over” ska spelas till det finns ett resultat.

Reglar för en Super-Over är beskrivit i SCF:s Spelregler.
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11 § Matchläggning
11.1

Matchprotokoll

Alla förening är skyldiga att föra matchprotokoll på traditionella protokollsböcker tillsammans med
digital protokollföring och framställa som bevis i fall digital protokollföring falla bort av olika
anledning.
Alla förening är skyldiga att använda SCF:s digitala matchprotokoll app. och använda av
direktsändning av matchens gång när det är möjligt. Den digitala matchprotokollapplikationen är
CricClubs

12 § Kallelse till match
Det åligger hemmalaget att skriftligen kalla gästande lag till match senast fem dagar innan berörd
match. I kallelsen skall följande anges: Matchdatum, matchtid, och matcharena.

13 § Speldräkter
13.1

Spelarnas dräkt

Spelare ska ha regimeterad Klädsel.
Färg av dräkt är vält av förening, och kan inte vara helvit. En spelare som inte är ordentligt klädd är
inte tillåten att spela utan medgivande av motståndarens kapten och domare. Färgade benskydd
måste användas av slagmän och grindvakt.

13.2

Spelarnas sko

Ingen spelare får sätta sin fot på någon form av artificiellt mittparti om de använder metall spikar. En
kränkning kommer att medföra fem straffpoäng som tilldelas motståndarlaget.

13.3

Domardräkten

I förbundsserierna ska domare vara iklädd enligt godkänd färg av administrerande organ.
SCF har ensamt förfoganderätt över reklam på domardräkterna, och reklam ska godkännas av
Administrerande organ.

14 § Bollar
Bollen I förbundsserie matcher ska endast vara:
•
•

Herrar – en vit Newbery (Senior 156g).
Dam – en vit Newbery (Womens 142g).

15 § Nominering av Domare
I förbundsserie tillsätts domare av utsedd domaransvarig i Liga Kommittén.

16 § Resultatrapportering
Rapportering sker enligt digital scoring system - CricClubs.
Det är obligatorisk at CricClub protokollföring app. används i varje match och sändas elektroniskt av
domare/protokollförare direkt vid slutgiltigt resultat.
Den neutrala domaren måste se till att ovanstående kriterium uppfylls. Om av någon anledning
CricClub protokollföring app. misslyckades då är det domarens plikt att informera Officials Kommitté
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inom tre dagar. Om inte detta utförs, är SCF inte vara förpliktad att betala ersättning till de domare,
detta också medföra en påföljd som beslutas av den Officals Kommitté.
Domare måst skicka in deras matchrapport till Officials Kommitté innan 48 timmar av matchen
avslut.

17 § Matchändring
SCF kan medge ändrad matchdag (eller avslagstid) p.g.a. omständighet som kommit till arrangerande
eller gästande förenings kännedom efter spelprogrammets fastställande. Förening som begär
matchändring ska stå för de eventuella extra kostnader som kan drabba motståndarlaget, domare
och funktionärer. Ersättning utgår endast för kost och logi samt transporter för laget mot verifierade
kostnader. Det utgår ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Avgift för flyttande av match får beslutas av Administrerande organ.

18 § Uppskjuten eller avbruten match
18.1

Uppskjuten match på grund av förseningar orsakat av en lag

Om försening är mer än 45 minuter ska den inte felande föreningen tillerkännas segern med ”Match
Awarded” eller, om detta är mer fördelaktigt en walkover.

18.2

Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och planförhållanden

Det är endast Domare som bestämmer om plan och väder är duglig att spela en seriematch i
enlighet med lag 2.7. Om det behövs att minska (Overs) ska det ske enlig proceduren nedan;
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- eller
planförhållanden ska fattas av domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med
hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller
återupptas så snart som möjligt samma dag.
Match som skjuts upp eller avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som inte kan
återupptas samma dag ska inte återupptas eller spela om. Resultat av matchen som inte kan
återupptas är deklarerat oavgjort, om mindre än följande av de schemalagde (Overs) spelas av både
lag:
•
•
•
•

T20 - 5 overs
30-over match - 12 overs
40-over match - 16 overs
50-over match - 20 overs.

Matchen som avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som kan återupptas är
reducerade enligt:
•
•

•

Alla Avbrott som inträffas utförs en reduktion i övers på 1 över/4 minuter förlorade tid.
De reviderade målen av påverkade matcher beräknas med hjälp av Duckworth-Lewis-Stern
(DLS)-metoden. Den domaren göra beräkningen och meddela kaptener och protokollförare
av det reviderade antalet övers och mål
Om regnförseningen förväntas hålla eller varit i mer än 45 minuter kan domaren överväga
att överge (Abandoned) matchen med hänsyn till väderprognosen och förutsättningarna för
spelplanen.
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18.3

Avbruten match på grund av ordningsstörning

Enligt Law 42 en Domare kan ge varningar eller utvisa spelare. Domare ska inte tveka att använda
detta
Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på arenan.
Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen inte fullföljs.
Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att skäl till detta
föreligger.
Avbruten match som återupptas ska fortsätta på punkten av matchens avbröt.
Spelare som är registrerade och i övrigt behöriga att representera berörd förening när matchen
återupptas får delta med följande undantag:
•
•
•
•

Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna matchen får inte delta
när matchen återupptas,
Spelare som antecknats på spelarförteckningen före det att matchen avbrutits men som inte
längre är registrerad för föreningen när matchen återupptas får inte delta.
Avbrottstiden ska inte räknas som strafftiden för spelare under Law 24.
Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits har fortsatt giltighet
när matchen återupptas.

19 § Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match
19.1

Tävling enligt seriemetoden

Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars
ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match
i tävling enligt seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte
kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den inte felande föreningen tillerkännas
segern med ”Match Awarded” eller, om detta är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då
matchen bröts.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, fråntas båda lagen erhållna poäng och
tilldelas en ”Match Abandoned”. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får
beslutande organ istället besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som
slutresultat eller att matchen ska spelas om i sin helhet.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid särskilt
försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid den
första förseelsen. Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagets erövrade poäng och målresultat annulleras. Vid beslut om uteslutning av lag ska,
såvida inte särskilda skäl föreligger, annullering av lagets poäng och målskillnad ske först när beslut
om uteslutning vunnit laga kraft.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första och andra stycket eller match som
spelas om i sin helhet annulleras.

19.2

Tävling enligt utslagsmetoden

Om förening vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars ledare,
spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i
Tävlingsbestämmelser 2020

Page 33 of 46

tävling enligt utslagsmetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte
kan genomföras eller måste avbrytas, ska det felande laget uteslutas ur tävlingen. Om det finns
särskilda skäl får förening medges fortsatt deltagande.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, beslutar respektive beslutande organ i
frågan.

20 § Omspel av färdigspelad match
Domarens beslut i fakta som rör spelet och matchens resultat är slutgiltiga. Klagomål mot domares
beslut i enlighet med spelreglerna kan inte föranleda omspel. Andra av domare fattade beslut
avseende förutsättningar i övriga tävlingsregler kan, när synnerliga skäl föreligger, föranleda omspel
av match i dess helhet.
Förenings framställan rörande beslut prövas av Administrerande organ.

21 § Ospelad match
Administrerande organ har rätt att i ospelad match i serierna besluta att inga poäng ska tilldelas
något av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas noll poäng.

22 § Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie
22.1 One Day Serien
22.1.1

Spelform

Herrans ”One Day” serien ska bestå av tre Divisioner: Allsvenskan, Superettan och Division 1.
Varje division spelas en seriespel struktur var alla spelar mot varandra en gång. Placering i table är
baserat enligt 8 § och 9 §.
Det finns slutspelen (”Grand Final”) bara i division Allsvenskan och Superettan.

22.1.2 Avancemang och nedflyttning
Avancemang och nedflyttning i One Day serien visas i diagram nedanför:

Inga klubbar kan ha två lag i Allsvenskan. Det är tillåtet i Superettan och division 1, om två lag från
samma klubb slutar i samma division på grund av avancemang eller nedflyttning.
En klubb med två lag i samma division kommer dessa att placeras i var sin grupp i den divisionen.
Endast i extrema undantagsfall kan tillstånd beviljas för båda lag att tillåtas i samma grupp.
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22.2
22.2.1

T20 Serie
Spelform och slutspel

Herr och Dam T20 serien ska bestå av tre Divisioner: Allsvenskan, Superettan och Division 1.
Varje division spelas en seriespel struktur var alla spelar mot varandra en gång. Placering i table är
baserat enligt 8 § och 9 §.
Det finns slutspelen (”Grand Final”) bara i division Allsvenskan och Superettan.

22.2.2

Avancemang och nedflyttning

Avancemang och nedflyttning i T20 serien, inklusive kval för avancemang, visas i diagram nedanför:

Inga klubbar kan ha två lag i Allsvenskan. Det är tillåtet i Superettan och division 1, om två lag från
samma klubb slutar i samma division på grund av avancemang eller nedflyttning.
En klubb med två lag i samma division kommer dessa att placeras i var sin grupp i den divisionen.
Endast i extrema undantagsfall kan tillstånd beviljas för båda lag att tillåtas i samma grupp.

22.3 Svenskacuppen
22.3.1 Spelform
Herr och Dam SvenskaCupen är en utslagstävling, var vinnare av en match ska gå vidare till den nästa
omgång.

23 § Kval/Slutspel
23.1 Semifinal och Final
Det finns två dagar tilldelade för att slutföra semifinalen och finalspel. Följande gäller:
•

•

Om spelet inte slutförs på den första speldagen kommer samma spel att fortsätta nästa dag;
vid samma situation där matchen avbrutnas den första dagen. (Till exempel, om en
minskning av mål och övers utförs den första dagen skall samma situation fortsätta nästa
dag).
Ingen re-match kommer att spelas.

Vid utebliven fullbordande av en match. även på reservdagen; Vinnaren kommer att avgöras enligt
följande:
•
•

Laget med flest poäng i ligan.
Laget med högre NRR i ligan (räknat till 2 decimaler)
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•

Om båda lagen har samma poäng och NRR, då beslutet kommer att fattas av Super-över.

24 § Tillsättning av vakant plats
Om förening uteslutits eller utgått ur tävling kan föreningens plats tillsättas av annan förening.
Administrerande organ har rätt att göra en rankinglista på vilka lag som kan ersätta vakant plats.
För att avgöra vilket lag som i underliggande serier eller kvalserier är kvalificerat att ersätta en
vakans görs en jämförelse enligt seriemetoden av antalet poäng, NRR och flest tagna wickets.
Kvalserier jämförs före grundserie. För det fall olika antal matcher spelats i olika kvalserier/serier
räknas snittpoäng och snittantal gjorda poäng (runs) per spelad match. Kan inte lagen rangordnas
sker lottning av Administrerande organ.
Vid vakans när serierna och grupperna är fastställda erbjuds vakant plats i berörd serie.

25 § Domare & Protokollförare
25.1

Nominerade Protokollutförare

I Allsvenskan matcher varje lag måste nominerad en icke spelande protokollförare. Om lagen ha inte
en dedikerad protokollförare en av den spelarna ska vara nominerad som dedikerade
protokollförare. För ändra divisioner det är rekommenderat att ha en dedikerad protokollförare.

25.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De skyldigheter och ansvar domaren har är följande:
Att anlända till spelplanen minst 45 min innan planerade matchstart.
Kontrollera att cricketplanen, spelområdet och annan utrustning som behövs för match är
tillräckliga och säkra.
Samråd med kaptenerna och Protokollförare för att påminna dem om spelvillkor, att starttid
och övriga tiden skall hållas, att Protokollförare förstår gällande handsignaler.
Att matchtider skall följas med notering vid avvikelse.
Att vid användning av komradio, se till att båda parterna kan hantera system på rätt sätt för
att kommunicera där handsignaler inte är tillräckligt.
Innan singling av slant tillfrågar kaptenerna efter lag lista för deras lag och kolla att bildarna
av spelare överens stämma med CricClub matchprotokoll app.
Singel slant om att slå eller ta fältet mellan 30 och 15 minuter före utsatt starttid för spel
Se till att protokollförare är redo innan matchen startar eller startas om.
Vid dåligt spel förhållande, fatta beslut om minskning av nytt mål och övers (inklusive
minskning av antalet övers en Bowler kan kasta) etc. enligt Duckworth - Lewis - Stern
metoden (DLS). Om CricClubs kan inte hantera DLS ”Duckworth-Lewis Calculator” av Tarams
Inc ska användas
Om någon spelare träffas av en boll möt huvud även om denne bär hjälm, skall domare kalla
omedelbar ”död boll” och denne drabbade spelare kontrolleras för hjärnskakning helst av en
sakkunnig sjukvårdare, Se mer här
https://www.rf.se/contentassets/83ae4eb640644d3ea6b87b32b814bed5/scat5-rf-2017sport-concussion-assessment-tool.pdf
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25.3

Domare Ersättning

Domare arvode för alla matcher:

•
•
•

Svensk Domare, utom MCC Laws certifikaten
Svensk Domare, med MCC Laws certifikaten
Umpire ACO Nivå 1 Akreditering

T10/

T20

One Day

125 SEK
150 SEK
200 SEK

250 SEK
300 SEK
350 SEK

400 SEK
500 SEK
600 SEK

Domare must presentera deras certifiering innan 1-April till Officials Kommitté. Det är kostnadsfritt
för domare att ladda ner MCC Laws Certifikaten online.

25.4

Protokollförare Ersättning

För Allsvenskan matcher varje lag måste ha en icke spelande protokollförare, för andra divisioner är
det en stark rekommendation att ha en icke spelande protokollförare. En av protokollförare ska
utföra ”scoring” i den digitala plattformen.
Protokollförares arvode för Allsvenskan matcher:

•

Protokollförare ACO Nivå 1 Ackreditering

T10

T20

OD

125 SEK

300 SEK

600 SEK

Protokollförare must presentera deras certifiering innan 1-April till Officials Kommitté.

25.5

Utbetalningsprocessen

Domare och protokollförare ska skicka en fakturor för arvoden till SCF innan de 5:e dag av månaden.
Utbetalning ska ske ungefär den 25:e av den månaden.
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26 § Avgifter och straffavgifter
26.1

Avgifter Förbundsserie
T20 Herrar Allsvenskan
T20 Dam Allsvenskan
T20 Herrar Super Ettan
T20 Herrar Division 1
OD Herrar All Svenskan
OD Herrar Super Ettan
OD Herrar Division 1
Dam Svenskacuppen
Herrar Svenskacuppen

26.2

2000 kr
500 kr
1500 kr
1000 kr
2000 kr
1500 kr
1000 kr
500 kr
500 kr

Matchflyttning
Matchen flyttnings ska begäras minst 10 dagar innan planerat matchdatum.

27 § Avvikelse till spelregler i förbundsserie
I förbundsserie ska alla matcher följa reglar i ”Svenska Cricketförbundet Spelregler för One Day, T20
& T10 Matcher”
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10 Kap

Bestämmelser för Spel i Förbundets Ungdomsserie

1 § Allmänt
1.1

Administration

SCF:s Tävlingsutskottet administrerar följande serier och slutspel och kval till dessa serier:
•
•

T20 U19
T20 U15

2 § Inbjudan till seriespel
Inbjudan till seriespel skickas ut av SCF senast 1 november och publiceras på SCF:s hemsida. I
inbjudan anges vem som administrerar förbundsserien.

3 § Anmälan till seriespel
3.1

Anmälan till förbundsserie.

Anmälan till förbundsserie är bindande och skall våra inlämnade till förbundet senast 8-December.
Faktura till varje tävlingsform som klubben anmäler sig till skall utskickas 15-December.
Betalning skall vara SCF till handa senaste 17-Januari gällande tävlings år. Inbetalning efter detta
datum bestraffas med dubbel avgift.
Klubbens lag bli utesluten från förbundsserien om avgifter inte betalas förrän 7-februari.

3.2

Lagnamn och IdrottOnline

I alla förbundsserier är det obligatoriskt att alla föreningar registrerar deras lag som en grupp (lag) i
IdrottOnline.

3.3

Spelare i truppen

I alla förbundsserier är det obligatoriskt att alla förening registrera deras spelare i IdrottOnline med
fullständigt personnummer om denne har ett. Alla spelare ska vara medlem den IdrottOnline grupp
(lag).
Registrerade spelare skall införa bild (typ passport) av sig själva, helst i klubbdräkt samt komplettera
sin egen profil med bevisat utbildning och utmärkelse inom cricket och idrott. Undantag är de som
har skyddad identitet, i så fall kontakta SCF.
Spelare som saknar ID/Pass typ bild av sig själva på CricClub profil få inte spela i matcher.
3.3.1
Asylsökande
Asylsökande kommer att tillåtas att spela med LMA-nummer, samordningsnummer. Spelare med
samordningsnummer (kallat) ska registreras med rätt hemadress ”folkbokföringsadress” och ett
giltigt personbevis ska visas omedelbart på begäran av SCF.

3.4

Spelarens Behörighet.

För att kvalificera sig som spelare måste personen vara registrerat enligt 10 Kap 3.3 och
åldersindelning för serie enligt 1 Kap 5 §.
En spelare måste ha spelat minst två matcher i det lag som skall spelas i en semifinal eller final i
samma format, säsong och klubb.
Urval för deltagande i en match som resulterade med motståndarens walkover skall räknas som
deltagande i matchen. En suppleantfältspelare räknas inte som deltagande i en match.
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Ett lag som lämna en walkover eller om en match har avlysts pga. dåligt väder eller ljus förhållande,
skall dessa spelare betraktas att har ingått i den nominerade lag och räknas som deltagare i matcher.
Följande skall endast tillämpas på de klubbar som har fler än ett lag som spelar i Förbundets
Ungdomsserie.
1) De lag som är registrerat i CricClubs administration avgör en spelares placering, Spelaren får
endast vara registrerat i ett av föreningens lag om föreningen har 2 eller mer lag i en serie.
2) Klubbar som spelar med icke valbar spelare kommer att straffas med två (2) avdragna poäng
vid första förseelse tre (3) avdragna poäng med andra förseelse o.s.v. Från alla vunna
matcher med icke valbar spelare och kommer att anses förlorade.

3.5

Spelare transfer

Spelare får byta klubb mellan 30-November och 1-Mars på följande år (Detta transferfönster gäller
EJ från 2020–03-01 till 2020 Nov 29:e).
När en spelare har spelat en match med en förening under pågående säsong, kommer de inte att
tillåtas bytta förening för resten av säsongen om moderförening är mindre än 100km bort.

4 § Spelprogram
Deltagande föreningar skall rapportera matchtider enligt de riktlinjer som ges i inbjudan. Fastställt
spelprogram för grundserien, gäller från 1 mars

5 § Speldagar och matchstart
Ordinarie speldag är fredag, lördag och söndag.

6 § Priser
6.1

Allmänt

Femton (15) spelare i respektive lag erhåller medaljer enligt förevarande bestämmelse. Utöver dessa
har förening möjlighet att – senast 30 dagar efter avslutad tävling – ansöka om ytterligare medaljer
till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren deltagit i spel för föreningen i
aktuell tävling.

7 § Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får segrande lag 4 poäng och
förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vartdera laget 2 poäng.
Bonuspoäng i varje match ska tilldelas till både lag efter:
•
•

1 poäng för lag som slå 150 runs eller mer i deras innings
1 poäng för lag som ta alla 10 wickets när de lagen kasta.

8 § Placering i tävling
Vid match enligt seriemetoden ska poäng räknas som beskrivit i 7 §Poängberäkning.
Vid lika slutpoäng ska placeringen avgöras genom Net Run Rate (NRR). Är NRR lika blir antalet gjorda
wickets avgörande. Har lagen gjort lika många wickets, ska lagens inbördes resultat i serien avgöra.
Kan på så sätt avgörande ändå inte träffas, då en toss of a coin ska avgöras, dock endast då det är
fråga om vidare kvalificerande placering.
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9 § Super Over principen
Om match i tävling enligt utslagsmetoden (t.ex. slutspel, cupspel) vid den ordinarie speltidens slut är
oavgjord gäller följande:
•

En ”Super Over” ska spelas till det finns ett resultat. Reglar för en superover är beskrivit i
SCFs Spelregler.

10 § Matchprotokoll
Alla förening är skyldiga att föra matchprotokoll på traditionella protokollsböcker tillsammans med
digital protokollföring och framställa som bevis i fall digital protokollföring falla bort av olika
anledning.
Alla förening är skyldiga att använda SCF:s digitala matchprotokoll app. och använda av
direktsändning av matchens gång när det är möjligt. Den digitalt matchprotokollapplication är:
•

CricClub

11 § Kallelse till match
Det åligger hemmalaget att skriftligen kalla gästande lag till match senast fem dagar innan berörd
match. I kallelsen skall följande anges: Matchdatum, matchtid, och matcharena.

12 § Speldräkter
12.1

Spelarnas dräkt

Spelare ska har regimeterad klädsel.
För T20 U19 serien färg av dräkt är vält av förening. Dräktet ska inte vara vit. En spelare som inte är
ordentligt klädd är inte tillåten att spela utan medgivande av motståndarens kapten och domare.
För T20 U15 serien färg av dräkt är vält av förening, rekommenderad färg är vit. En spelare som inte
är ordentligt klädd är inte tillåten att spela utan medgivande av motståndarens kapten och domare.

12.2

Spelarnas sko

Ingen spelare får sätta sin fot på någon form av artificiellt mittparti om de använder metall spikar. En
kränkning kommer att medföra fem penalty runs som tilldelas motståndarlaget.

12.3

Domardräkten

I förbundets ungdomsserie ska domare vara iklädd enligt godkänd färg av administrerande organ.
SCF har ensamt förfoganderätt över reklam på domardräkterna, och reklam ska godkännas av
Administrerande organ.

13 § Bollar
Bollen i förbundets ungdomsserie matcher ska endast vara:
•
•

T20 U19 serien - Vit Newbery (Senior 156g).
T20 U15 serien - Rosa Newbery (Junior 142g).

14 § Nominering av Domare och Protokollförare
I förbundets ungdomsserie tillsätts domare av lagledare. Varje lag ska nominera två, icke spelande,
personer som Domare och Protokollförare i varje match.

15 § Resultatrapportering
Rapportering sker enligt digital scoring system - CricClubs.
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Domare och protokollförare måste godkänna resultatet i slutet av matchen.
Domaren måste underteckna den skriftliga matchprotokoll så snart den är klar vid avslutningen av
matchen. En bild skall ta av den protokollförda matchen i sådana fall
Det är obligatorisk at CricClub protokollföring app. används i varje match och sändas elektroniskt av
domare/protokollförare direkt vid slutgiltigt resultat.
Den domaren från hemma lag måste se till att ovanstående kriterium uppfylls. Om av någon
anledning CricClub protokollföring app. Misslyckades då är det domarens plikt att se till att resultatet
av matchen sätts in i CricClubs systemet så snart som möjligt.

16 § Matchändring
SCF kan medge ändrad matchdag (eller avslagstid) p.g.a. omständighet som kommit till arrangerande
eller gästande förenings kännedom efter spelprogrammets fastställande. Förening som begär
matchändring ska stå för de eventuella extra kostnader som kan drabba motståndarlaget, domare
och funktionärer. Ersättning utgår endast för kost och logi samt transporter för laget mot verifierade
kostnader. Det utgår ingen ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Avgift för flyttande av match får
beslutas av Administrerande organ.

17 § Uppskjuten eller avbruten match
17.1

Uppskjuten match på grund av förseningar orsakat av en lag

Förseningar som orsakats av ett lag innan matchen börjar kommer att bestraffas med en minskning
av deras övers. Ett över dras av för varje 4 minuter förlorade.
Om försening är mer än 45 minuter ska den inte felande föreningen tillerkännas segern med ”Match
Awarded” eller, om detta är mer fördelaktigt en walkover.

17.2

Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och planförhållanden

Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- eller
planförhållanden ska fattas av både domaren. Utgångspunkten för domarens beslut, som fattas med
hänsyn till omständigheterna i samband med matchtillfället, ska vara att matchen spelas eller
återupptas så snart som möjligt samma dag.
Match som skjuts upp eller avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som inte kan
återupptas samma dag ska inte återupptas eller spela om. Resultat av matchen som inte kan
återupptas är deklarerat oavgjort, om mindre än följande av de schemalagde overs spelas av både
lag:
•

T20 - 5 Overs

Matchen som avbryts på grund av väder- eller planförhållanden och som kan återupptas är
reducerade enligt:
•

•

Den första tids fördröjning orsakat av väderförhållandet, som inträffar under den första eller
andra omgång, få ingen minskning av övers förekommer under avbrottens första 30
minuterna. Dess 30 minuter kommer att läggas till den schemalagda tiden.
Alla Avbrott som inträffas därefter utförs en reduktion i övers på 1 över/4 minuter förlorade
tid.
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•

17.3

De reviderade målen av påverkade matcher beräknas med hjälp av Duckworth-Lewis-Stern
(DLS)-metoden. Den domaren göra beräkningen och meddela kaptener och protokollförare
av det reviderade antalet övers och mål

Avbruten match på grund av ordningsstörning

Domaren har under match rätt att avbryta matchen om säkerheten allvarligt äventyras på arenan.
Om spelet inte kan återupptas inom 20 minuter, får domaren besluta att matchen inte fullföljs.
Denna tid får dock förlängas om domaren, med hänsyn till omständigheterna, anser att skäl till detta
föreligger.
Avbruten match som återupptas ska fortsätta med det målresultat och med den speltid som rådde
vid matchavbrottet.
Spelare som är registrerade och i övrigt behöriga att representera berörd förening när matchen
återupptas får delta med följande undantag:
•
•
•
•

Spelare som inte var registrerad för föreningen inför den avbrutna matchen får inte delta
när matchen återupptas,
Spelare som antecknats på spelarförteckningen före det att matchen avbrutits men som inte
längre är registrerad för föreningen när matchen återupptas får inte delta.
Spelare som fått matchstraff före det att matchen avbrutits får inte delta när matchen
återupptas.
Varningar och utvisningar som delats ut före det att matchen avbrutits har fortsatt giltighet
när matchen återupptas.

18 § Konsekvenser av ordningsstörning som förorsakar avbruten match
18.1

Tävling enligt seriemetoden

Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars
ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match
i tävling enligt seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte
kan genomföras eller måste avbrytas av domaren, ska den inte felande föreningen tillerkännas
segern med ”Match Awarded” eller, om detta är mer fördelaktigt, en walkover.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, fråntas båda lagen erhållna poäng. Om
det finns särskilda skäl får beslutande organ besluta att matchen ska återupptas i enlighet med 2
kap. 14 §. Finns det synnerliga skäl för att inte återuppta matchen får beslutande organ istället
besluta att det vid matchavbrottet uppnådda målresultatet ska gälla som slutresultat eller att
matchen ska spelas om i sin helhet.
Vid upprepade förseelser får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i. Vid särskilt
försvårande omständigheter får förenings lag uteslutas ur den serie laget deltar i redan vid den
första förseelsen. Matcher som spelats av lag som uteslutits ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagets erövrade poäng och målresultat annulleras. Vid beslut om uteslutning av lag ska,
såvida inte särskilda skäl föreligger, annullering av lagets poäng och målskillnad ske först när beslut
om uteslutning vunnit laga kraft.
Samtliga händelser i match där resultat fastställs enligt första och andra stycket eller match som
spelas om i sin helhet annulleras.
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18.2

Tävling enligt utslagsmetoden

Om förening vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars ledare,
spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i
tävling enligt utslagsmetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte
kan genomföras eller måste avbrytas, ska det felande laget uteslutas ur tävlingen. Om det finns
särskilda skäl får förening medges fortsatt deltagande.
Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, beslutar respektive beslutande organ i
frågan.

19 § Omspel av färdigspelad match
Domarens beslut i fakta som rör spelet och matchens resultat är slutgiltiga. Klagomål mot domares
beslut i enlighet med spelreglerna kan inte föranleda omspel. Andra av domare fattade beslut
avseende förutsättningar i övriga tävlingsregler kan, när synnerliga skäl föreligger, föranleda omspel
av match i dess helhet.
Förenings framställan rörande beslut prövas av Administrerande organ.

20 § Ospelad match
Administrerande organ har rätt att i ospelad match i serierna besluta att inga poäng ska tilldelas
något av de berörda lagen eller att båda lagen ska tilldelas noll poäng.

21 § Serier, spelformer samt slutspel och kval till respektive serie
21.1

Serier

Förbundets Ungdomsserie ska ha 2 regionala division; Nord och Syd. Lag ska vara tilldelat till en
regional grupp baserat på deras föreningssättet.
Serien ska bestå av en ”Round Robin” format var alla lag i regionala gruppen spela hem och borta
match mot varan. Vinnare av den regionala gruppen är lagen enligt 7 § och 8 §.

21.2

Slutspel

Vinnare av den regionala, Nord och Syd, grupper ska spela en ”Grand Final” match.
Beslut av anläggning/arenor för Grandfinalen tas av Administrerande organ och ska publiceras innan
1-April.

22 § Kval/Slutspel
22.1

Semifinal och Final

Det finns en dag tilldelade för att slutföra finalspel. Följande gäller:
•

Ingen re-match kommer att spelas.

Vid utebliven fullbordande av en matchvinnare kommer att avgöras enligt följande:
•
•
•

Laget med flest poäng i ligan.
Laget med högre NRR i ligan (räknat till 2 decimaler)
Singla slant

23 § Tillsättning av vakant plats
23.1

Förbundets ungdomsserier

Om förening uteslutits eller utgått ur tävling kan föreningens plats tillsättas av annan förening.
Administrerande organ har rätt att göra en rankinglista på vilka lag som kan ersätta vakant plats.
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För att avgöra vilket lag som i underliggande serier eller kvalserier är kvalificerat att ersätta en
vakans görs en jämförelse enligt seriemetoden av antalet poäng, NRR och flest tagna wickets.
Kvalserier jämförs före grundserie. För det fall olika antal matcher spelats i olika kvalserier/serier
räknas snittpoäng och snittantal gjorda mål per spelad match. Kan inte lagen rangordnas sker
lottning av Administrerande organ.
Vid vakans när serierna och grupperna är fastställda erbjuds vakant plats i berörd serie.

24 § Domare
24.1
•
•
•
•
•
•
•

De skyldigheter och ansvar domaren har är följande:
Kontrollera att cricketplanen, spelområdet och annan utrustning som behövs för match är
tillräckliga och säkra.
Samråd med kaptenerna och Protokollförare för att påminna dem om spelvillkor, att starttid
och övriga tiden skall hållas, att Protokollförare förstår gällande handsignaler.
Att matchtider skall följas med notering vid avvikelse.
Innan singling av slant tillfrågar kaptenerna efter lag lista för deras lag och kolla att bildarna
av spelare överens stämma med CricClub matchprotokoll app.
Singel slant om att slå eller ta fältet mellan 30 till 15 minuter före utsatt starttid för spel
Vid dåligt spel förhållande, fatta beslut om minskning av nytt mål och övers (inklusive
minskning av antalet övers en Bowler kan kasta) etc. enligt Duckworth - Lewis - Stern
metoden (DLS).
Om någon spelare träffas av en boll möt huvud även om denne bär hjälm, skall domare kalla
omedelbar ”död boll” och denne drabbade spelare kontrolleras för hjärnskakning helst av en
sakkunnig sjukvårdare, Se mer här

25 § Avgifter och straffavgifter
25.1

Avgifter förbundets ungdomsserie
T20 U19
T20 U15

25.2

Övergångsavgift
Normalövergång förbundets ungdomsserie

25.3

500 kr
500 kr
0 kr

Matchflyttning
Matchflyttning efter fastställt matchprogram

0 kr

26 § Avvikelse till spelregler i förbundets ungdomsserie
I förbundets ungdomsserie ska alla matcher följa reglar i ”Svenska Cricketförbundet Spelregler för
One Day, T20 & T10 Matcher”
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