Skånes Fotbollförbund – Kvalreglemente år 2021
Kapitel 1 ADMINISTRATION
§ 1. Tävlingsstyrelse
Skånes Fotbollförbund (Skånes FF) administrerar kvaltävlingarna och förbundets Disciplinnämnd
(DpN) är tävlingsstyrelse för distriktets kvaltävlingar.
§ 2. Spelordning och speldagar
Först nämnda lag i kvallottningen är hemmalag och bjuder in sina motståndare och domare till match
enligt Skåne FF:s kvallottning och spelordning. Matcherna skall i möjligaste mån spelas på utsatt
datum och tid enligt spelordningen i Fogis. Match får flyttas till annat speldatum om aktuell
anläggning är upptagen av match med högre rangordning, utan att motståndarna kan neka till detta.
Vid ändring av match ska Skåne FF:s webbformulär ”Matchändring” användas. Formuläret ska vara
komplett ifyllt innan det skickas till Skånes FF. Ändring av distriktets kvalmatcher är kostnadsfria!
Hemmalag ansvarar själv för meddelande till media, press och andra intressenter.
Kvalmatch får inte ställas in, hemmalag ansvar för att alternativ spelplan, exempelvis grus eller
konstgräs finns att tillgå vid otjänlig väderlek eller ospelbar gräsplan.
Förening som enligt spelordningen får hemmamatch kvällstid ”mitt-i-veckan” ska säkerställa spel på
gräs-/konstgräsplan (ej grus) med elljus.
§ 3.1. Kvalmetoder, allmänt
A – Dubbelmöte med både hemma- och bortamatch
Vid kvalspel enligt UEFA-modellen gäller att matcherna spelas i dubbelmöte hemma/borta varvid,
om poäng och målskillnad är lika efter andra matchen, mål på bortaplan räknas dubbelt.
Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs matchen med 2x15 min.
Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i förlängningen. Om inget eller lika många mål gjorts i
förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt ”Spelregler för Fotboll”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av Skåne FF:s DpN.
B:1 – Gruppspel (tre lag)
Varje lag spelar en match mot varje annat lag. Matcherna spelas så att varje lag spelar en match på
hemmaplan och en match på bortaplan. I kvalgrupper som spelar om en uppflyttningsplats ska sista
match vara av betydelse, förlorande laget från omgång 1 ska spela mot tredje laget i kvalgruppen i
omgång 2. Efter varje match genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna. Är lagens
placering avgjord behöver straffsparkstävling inte genomföras. Resultatet i straffsparkstävlingen
gäller endast då lagen måste skiljas åt enligt nedan eller för att avgöra vilket lag som ska spela i match
nr 2 och nr 3. Om match i omgång 1 slutar oavgjord ska det lag som förlorar straffsparkstävlingen
spela matchen i omgång 2. Om två eller flera lag efter tävlingens slut har lika poäng avgörs
placeringen genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden
lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens
inbördes resultat avgörande. Därefter avgör de inbördes resultaten i straffsparkstävlingen. Om
placering inte kan avgöras enligt ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal
gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom
lottning av Skåne FF:s DpN.

B:2 – Gruppspel (fyra lag)
Varje lag spelar en match mot varje annat lag. De två sista matcherna spelas med gemensamt
speldatum och avsparkstid. Efter match som slutar oavgjort genomförs straffsparkstävling enligt
spelreglerna för straffsparkstävling. Är lagens placering avgjord behöver straffsparkstävling inte
genomföras. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i tabellen.
Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom målskillnad.
d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor, placeras det lag främst
som gjort flest antal mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande där vid
oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen är avgörande. Vid oavgjord match är resultatet i
straffsparkstävlingen avgörande. Om placering inte kan avgöras enligt ovan, jämförs slutställningen i
seriespelet (poäng, målskillnad, antal gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. För kvallag från
olika serienivåer gäller i sådant fall att laget från den högre divisionen betraktas som ”bästa”. Kan
placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av Skåne FF:s DpN.
§ 3.2. Kval till förbundsserierna, herrar – genomförs ej 2021!
Administreras av SvFF, se gällande tävlingsbestämmelser (TB) och föreskrifter på www.svenskfotboll.se
Skåne FF:s disciplinnämnd avgör Skånelagens inplacering i kvalgrupperna för SvFF:s kval till herrar division 3.
§ 3.3. Kvalmetod, kval till herrar division 4 – genomförs ej 2021!
Omgång 1:
I kvalet till herrar division 4, omgång 1, spelar andra- och tredjeplacerade lagen i division 5 i dubbelmöte enligt UEFA-modell, hemma/borta, varvid om poäng och målskillnad är lika efter andra
matchen mål på bortaplan räknas dubbelt. Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte
avgörande skett förlängs matchen med 2x15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i
förlängningen. Om inget eller lika många mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt ”Spelregler för Fotboll”. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom
lottning av Skåne FF:s DpN. I matcher ingående i omgång 1 ska förening som enligt spelordningen får
hemmamatch kvällstid ”mitt-i-veckan” säkerställa spel på gräs-/konstgräsplan (ej grus) med elljus.
Omgång 2:
I kvalet till herrar division 4, omgång 2, spelar segrande lag från omgång 1 mot lag 9 och 10 i division
4 i dubbelmöte enligt UEFA-modell, hemma/borta, varvid om poäng och målskillnad är lika efter
andra matchen mål på bortaplan räknas dubbelt. Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte
avgörande skett förlängs matchen med 2x15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i
förlängningen. Om inget eller lika många mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom
straffsparkstävling enligt ”Spelregler för Fotboll”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av Skåne FF:s DpN.
§ 3.4. Kvalmetod, kval till herrar division 5 – genomförs ej 2021!
Omgång 1:
I kvalet till herrar division 5, omgång 1, spelar andra- och tredjeplacerade lagen i division 6 i dubbelmöte enligt UEFA-modell, hemma/borta, varvid om poäng och målskillnad är lika efter andra
matchen mål på bortaplan räknas dubbelt. Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte
avgörande skett förlängs matchen med 2x15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i
förlängningen. Om inget eller lika många mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt ”Spelregler för Fotboll”. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom
lottning av Skåne FF:s DpN. I matcher ingående i omgång 1 ska förening som enligt spelordningen får
hemmamatch kvällstid ”mitt-i-veckan” säkerställa spel på gräs-/konstgräsplan (ej grus) med elljus.

Omgång 2:
I kvalet till herrar division 5, omgång 2, spelar segrande lag från omgång 1 mot lag 9 och 10 i division
5 i dubbelmöte enligt UEFA-modell, hemma/borta, varvid om poäng och målskillnad är lika efter
andra matchen mål på bortaplan räknas dubbelt. Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte
avgörande skett förlängs matchen med 2x15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i
förlängningen. Om inget eller lika många mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom
straffsparkstävling enligt ”Spelregler för Fotboll”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av Skåne FF:s DpN.
§ 3.5 Kval till förbundsserierna, damer
Administreras av SvFF, se gällande tävlingsbestämmelser (TB) och föreskrifter på www.svenskfotboll.se
§ 3.6.1 Kval till damer division 2 – genomförs ej 2021!
I kvalet till damer division 2 spelar andraplacerade lagen i division tre enligt gruppspelsmetoden där
det bäst placerade laget i gruppen flyttas upp till division 2.
Om poäng, målskillnad, antal gjorda mål och inbördes möte inte kan skilja på lagen vad gäller
placeringarna två och tre i kvalgruppen beaktas resultatet i en straffsparkstävling som ska genomföras efter varje match i kvalgruppen om inte placeringen mellan lagen är avgjord.
Om lagen ändå inte kan skiljas åt görs en jämförelse med antal uppnådda poäng, målskillnad och
gjorda mål i det ordinarie seriespelet i förhållande till antalet matcher.
Om lagen trots detta inte kan skiljas åt spelas en avgörande match på neutral plan.
§ 3.6.2 Kvalmetod, kval till damer division 3 – genomförs ej 2021!
I kvalet till damer division 3 spelar de två sämsta andraplacerade lagen samt bästa trea i division 4
kval mot tiondeplacerade lagen i division 3. Lagen från division 3 kan inte mötas inbördes.
Matcherna spelas enligt UEFA-modell, hemma/borta, varvid om poäng och målskillnad är lika efter
andra matchen mål på bortaplan räknas dubbelt. Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte
avgörande skett förlängs matchen med 2x15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i
förlängningen. Om inget eller lika många mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom
straffsparkstävling enligt ”Spelregler för Fotboll”. Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom
lottning av Skåne FF:s DpN.
§ 3.7. Kvalmetod, kval till P19- och P17 division 1 samt P16 Nationell
Distriktets platser i SvFF:s regionala serier för P19, P17- och P16 kommande år tilldelas behöriga
föreningar, efter beslut om antalet SDF-platser från SvFF, enligt resultat/tabeller från innevarande års
tävlingssäsong alternativt via kvalspel i distriktet. Nysökande föreningar är behöriga till kvalspel
enligt gällande TB 2 kap 36–37§. Bäst placerade lag i innevarande års serier som inte är garanterad
plats av SvFF till kommande år kan av Skåne FF:s DpN tilldelas direktplats utan att behöva kvalspela,
s.k. wild-card. Skånes FF förbehåller sig rätten att vid överanmälan rangordna anmälda lag, varvid de
sämst rankade lagen inte kommer att beredas plats i kvaltävlingen. Skånes FF förbehåller sig också
rätten att helt ställa in kvaltävling, exempelvis vid ändrade förutsättningar från SvFF. Eventuellt
kvalspel fastställs av Skåne FF:s DpN och genomförs enligt kvalmetoder beskrivna i §.3.1.
Skåne FF:s lokala regler om 5-minuters-utvisningar vid gult kort för spelare och spelares krav på
uppvisande av spelarlegitimationskort gäller inte i kvalspelet till SvFF:s serier för P19-, P17- och P16.
Speltiden i kvalmatcher till P19-, P17- och P16 är 2 x 45 minuter.
§ 3.8.1 Rankning av anmälda lag för kval till P19 division 1
Vid kvalspel om platser i kommande års P19 division 1 gäller följande rankning;
#1: lag på nedflyttningsplats i SvFF:s P19-serier
#2: lag på nedflyttningsplats i SvFF:s P17-serier

#3: lag från junior division 1 Skåne (höst)
#4: lag från P17 Skåne (höst) om sådan tävling genomförs i distriktet
§ 3.8.2 Rankning av anmälda lag för kval till P17 division 1
Vid kvalspel om platser i kommande års P17 division 1 gäller följande rankning;
#1: lag på nedflyttningsplats i SvFF:s P17
#2: lag från SvFF:s P16
#3: lag från P16 Skåne A (höst)
§ 3.8.3 Rankning av anmälda lag för kval till P16 Nationell
Vid kvalspel om platser i kommande års P16 Nationell gäller följande rankning;
#1: lag på nedflyttningsplats i SvFF:s P16
#2: lag från P15 Skåne A (höst)
§ 4. Administrationsavgifter
Walk-over i kvalmatch (WO) debiteras med 2000kr och därpå följande uteslutning debiteras med
1500kr. Alla avgifter debiteras berörd förenings årsavräkning till Skånes Fotbollförbund.
§ 5.1. Spelarförteckning och domarrapport
Kval till förbundsserie (inkl. P19- och P17 division 1 samt P16 Nationell)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt personnummer eller
i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarige upprättas på särskilt fastställt
formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen
ska dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst fjorton (14) varav sju
ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska området (angående det tekniska området se 4 kap. 14
och 15 §§). Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare, ska
vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig. Respektive lag ska senast 45 minuter före
avspark överlämna spelar-förteckningen till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda
uppgifterna. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till
domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person. Domaren ansvarar för att uppgifterna
inom sex timmar rapporteras via FOGIS. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen
för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72
timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport.
Sådan begäran görs till SvFF eller, i tillämpliga fall, SDF.
Skånes FF har rätt att, vid uppenbart skrivfel av domaren, på eget initiativ rätta domarrapport.
§ 5.2. Spelarförteckning och domarrapport
Kval till distriktsserie: – genomförs ej 2021!
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i
förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär,
vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska
dessutom innehålla namn och funktion på de personer, högst elva (11) varav fem (5) avbytare, som får
finnas i det tekniska området. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som
spelare, ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
domarrapporten medför inte att spelaren är obehörig. Respektive lag ska senast 45 minuter före
avspark överlämna spelarförteckningarna till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda
uppgifterna. Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till

domaren, såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag. Spelare som
antecknats på spelarförteckningen ska närvara i det tekniska området, såvida domaren inte beslutar
att det finns särskilda skäl för undantag. Efter matchen ska en av för laget ansvarig person
underteckna domarrapporten. Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna/domarrapporterna
inom 48 timmar rapporteras till Skånes FF, via FOGIS. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande,
inom ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt
att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av
domarrapport. Sådan begäran görs till Skåne FF:s DpN.
§ 6. Resultatrapportering
Hemmalaget ska tillsammans med domaren direkt efter spelad match rapportera matchens slutresultat per SMS till 0730-126 126.

Kapitel 2 REPRESENTATION
§ 1. 1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare
får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag, övriga lag i representationsserierna,
eller i lag som deltar i tävlingar enligt andra stycket, under resterande del av den innevarande
säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4 september, spelare som
begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 4 september, om
spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4 september
deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska
Cupen, SM Flickor 17, SM Pojkar 17 och SM Pojkar 19 eller i kvalificeringsspel till SM pojkar 17 och
SM Pojkar 19. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång
och internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
§ 2. Åldersgränser
Spelare ska vara födda 2003 eller senare för att få delta i kvalet till P19 division 1.
Spelare ska vara födda 2005 eller senare för att få delta i kvalet till P17 division 1.
Spelare ska vara födda 2006 eller senare för att få delta i kvalet till P16 Nationell.
§ 3. Spelarlegitimationskort
Spelarlegitimation ska innehas av registrerade spelare från och med det år spelaren fyller 15 år vid
spel i av Skånes FF administrerade tävlingar. Varje spelare ska till domaren före match uppvisa av
Skånes FF utfärdad spelarlegitimation. Krav på uppvisande av spelarlegitimationskort gäller dock
inte i kvalspel till förbundsserier (inkl. P19-, P17 division 1 och P16 Nationell).

Kapitel 3 TÄVLING
§ 1. Avstängningar och varningar i kvalmatcher
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte delta i lagets första kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte delta i lagets nästa match i kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två (2) varningar i olika matcher ingående i kvaltävling ska stå över i den
nästkommande matchen i kvaltävlingen.
Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs mellan serie- och
kvalmatcher (samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer).
Ex. mellan omgång 1 och 2 i kvalet för herrar beroende på att nya lag tillkommer.

Ett eventuellt extrakval räknas som en ny tävling, d.v.s. varnings- och utvisningsackumuleringen från
avslutat kvalspel gäller inte i matcher ingående i extrakval.
§ 2. Utvisning av spelare, bestraffning av ledare och övriga händelser
I enlighet med vad som föreskrivs i 5 kap. i SvFF:s Tävlingsbestämmelser (TB).
§ 3. Spelares och förenings ansvar
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal varningar samt att spelare som
uppnått sådant antal varningar ska vara avstängd, och inte medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa match.
§ 4. Avbytare/ersättare
I kval till förbundsserier P19- och P17 division 1 samt P16 Nationell gäller SvFF:s tävlingsregler.
I övrigt kval till distriktsserier, för damer och herrar, får högst fem (5) avbytare antecknas på spelarförteckningen, varav alla fem får bytas in under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet.
Flygande byten får genomföras. Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i
matchen, oavsett om de blivit inbytta eller inte.
§ 5. Matchbollar och bollflickor/pojkar
I kval till damer division 2–3, herrar division 4–5 och i kval till P19-, P17- och P16, ska fem (5) stycken
godkända matchbollar samt lämpligt antal bollflickor/pojkar finnas. Övriga kvalmatcher spelas med
en matchboll och en reservboll samt lämpligt antal bollflickor/pojkar.
§ 6. Walk-over (WO) eller ej fullföljd match
Förening som lämnar walk-over (WO) eller inte fullföljer kvalmatch utesluts från kvalspelet.
I båda fallen går kvalmotståndaren vidare alternativt flyttas upp eller behåller sin serieplacering.

Kapitel 4 DOMARE
§ 1. Domare och assisterande domare
Till samtliga matcher i kvalspelet tillsätter Skånes FF eller berört SDF en huvuddomare och två
assisterande domare. Det åligger hemmalaget att kontakta tillsatta domare för en inbjudan med
information om matchen. Aktuell domartillsättning finns att tillgå i Fogis eller via skaneboll.se.

Kapitel 5 EKONOMI
§ 1. Intäkter och kostnader
Kvalmatchers ekonomi ordnas så att varje förening själv svarar för sina kostnader och tillgodoräknar
sig alla intäkter vid hemmamatcher, dvs. hemmalaget betalar domare och bortalaget står för sina
eventuella reskostnader etc.
§ 2. Domararvode
Vid kvalspel, anordnat av Skånes FF, utgår domararvode enligt det lag som har högst serietillhörighet.
I kval till P19 division 1 gäller dock högst arvode för herrar div.4
I kval till P17 division 1 och P16 Nationell gäller dock högst arvode för herrar div.5
Domararvode avtalade mellan Skånes FF och Skånes Fotbolldomarförbund, finns publicerade på
http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/.

Kapitel 6 ÖVRIGT
§ 1. Specifika kvalregler
Om, efter fastställd kvallottning, en förening förlorar sin kvalplats pga. resultatändring antingen i
egen alternativt annan seriematch görs inga andra justeringar i kvallottningen än att föreningens plats
i kvallottningen övertas av den nya kvalberättigande föreningen.
Om extra kvalmatcher för herrar och damer behöver spelas för att reglera överskjutande ned- eller
uppflyttning tas lagen till dessa matcher ut efter en fastställd ordning (så kallad rankning).
Rankinglista publiceras på skaneboll.se. Rankningen fastställs på så sätt att lag i de överliggande
serierna i det aktuella kvalet rankas högst och varje placering utgör en rankningsgrupp. Lagen i den
underliggande serien rankas därefter och även där utgör varje placering en ranknings-grupp.
Inom varje rankningsgrupp fastställs ordningen mellan lagen genom att mäta erhållna poäng/match.
Om kvalet spelas som gruppspel och avser extra nedflyttning spelas matcherna mellan de ”sämst
rankade gruppsegrarna” från ordinarie kval och avser kvalet extra uppflyttning spelas matcherna
mellan ”de bäst rankade grupptvåorna” från ordinarie kval.
Om kvalet spelas som dubbelmöte enligt UEFA-modell och avser extra nedflyttning spelas matcherna
mellan vinnande lag från ordinarie kval med lägst rankning och avser kvalet extra uppflyttning spelas
matcherna mellan förlorande lag från ordinarie kval med högst rankning.
När lag som ex. ”bästa fyra” eller ”sämsta 10:a” deltar i kvalet utses dessa genom att jämföra först
poäng och därefter målskillnad i förhållande till antalet spelade matcher i respektive seriegrupp.
§ 2. Vakanser
Vid eventuella vakanser kan även ”grupptvåor” eller ”förlorande kvallag” från kvalet komma att
flyttas upp efter rankning och resultat. Alla matcher ingående i distriktets kvalspel ska spelas för att
Skånes FF i efterhand ska kunna utse exempelvis en sammanlagd ”bästa 2:a”.
§ 3. Övrigt
Kvalreglementet är ett komplement till gällande Representations (RB)- och Tävlingsbestämmelser (TB)
och i frågor som inte regleras i detta reglemente gäller Svenska FF:s och Skåne FF:s RB/TB i tillämpliga
delar. Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande Tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler och föreskrifter.
Skåne FF:s DpN äger rätt att besluta i frågor som inte förutsatts i detta reglemente.
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