Kapitel 1 Av SAFF gjorda ändringar från IFAFs regler
A. Allmänna bestämmelser
1.

SPELARE OCH UTRUSTNING

1.

Importspelare ska under match bära hjälm markerad bakpå med ett stort A, som
skall vara minst 10 cm högt och 10 cm brett, i kontrasterande färg.

2. Övrig utländsk spelare ska under match bära hjälm markerad bakpå med ett stort
X, som skall vara minst 10 cm högt och 10 cm brett, i kontrasterande färg.
Straffavgift: 2 000 kr

2.

ANTAL SPELARE VID MATCH

3.

UNDANTAG FÖR U15

1.

1.

Vid match får en förening använda högst 48 spelare. I Superserien får en förening
använda högst spelare i enlighet med TB 2.C.1.2.a
Juniorboll ska användas i U15.

2. I U15 är all clipping och blockering under midjan otillåten (undantag: mot
bollbäraren) se vidare punkt 9 i detta dokument

4.

ALKOHOL-, TOBAK OCH ANNAN SKADLIG REKLAM

1.

Alkoholreklam är endast tillåten för öl, klass 1. All annan alkoholreklam är
förbjuden.

2. All tobaksreklam är förbjuden.
3. SAFF har rätt att förbjuda reklam som kan anses skada sportens anseende eller
intressen.
4. Punkterna ovan gäller för





5.

Föreningar och spelare
Matchdräkter
Allt som tillhör matcharrangemang
Nationella och internationella matcher

AVBROTT AV MATCH I VISSA FALL

1.

Utgår.

2. Resultatet vid matchavbrottet skall räknas som slutresultat.

6.

7.

OSPORTSLIGT UPPFÖRANDE UNDER JUNIOR OCH UNGDOMSMATCHER

1.

Allt bruk av svordomar eller annat olämpligt språkbruk, oavsett mot vem det
riktas, skall bedömas som osportsligt uppförande och skall bestraffas i enlighet
med regelboken kapitel 9.2.

HÄR NEDAN FÖLJER EN SAMMANFATTNING AV DE UNDANTAG OCH TILLÄGG SOM ÄR GJORDA.
Regelnummer
SAFFs ändring
1-1-4
Se 7.A.6 och 7.D.1 i SAFFs tävlingsbestämmelser för specifika
instruktioner för olika divisioner
1-2-1
Spelfältet (spelplanen plus målområdena) får vara mindre än
120 yards lång men det får inte vara mindre än 110 yards lång.
Spelfält som är mindre än 120 yards lång får avkortas i

1-2-1-b-e
1-2-1-c
1-2-1-d
1-2-1-g, i
1-2-1-m
1-2-3-a-c
1-2-4-a
1-2-4
1-2-5-a
1-2-5-b

1-2-6

1-3-1-e
1-3-1-k
1-4-5-b
1-4-6-b-2

1-4-7, 1-4-9-a–d
2-11-8

mitten på spelplanen, d.v.s. att avkortningen sker mellan 45yardlinjerna och lika mycket på varsin sida av spelplanens
mittlinje eller får IFAF-yards användas enligt gällande IFAFregler. Mittlinjen på en sådan avkortad spelplan betecknas
som 50-yardlinjen. På avkortad spelplan är avsparksstället
35-yardlinjen. Andra avsteg får göras från de markeringar
som visas i fältdiagrammet i IFAFs regelbok men de följande
linjerna måste finnas på varje fält: sid-, slut-, mål-, samtliga
10-yard-, 35-yard-, 45-yard-, 3-yard-, tvär- och tränarlinjer. 35- och 45-yardlinjer måste markeras på avkortad
spelplan. Angående övriga avsteg från fältdiagrammets
detaljbilder eller målstolpar se nedanstående undantag till
regel 1–2.
Linjernas färg måste inte vara vit
Yardlinjeförlängare är inte obligatoriska.
Ytan mellan sidlinjen och tränarlinjen måste inte markeras.
Reklam på spelplanen är tillåten men får inte utplåna
yardlinjer, mållinjer eller sidlinjer.
Nioyardsmarkeringar är inte obligatoriska.
Avgränsningslinjer är inte obligatoriska.
Sexfotsreferenspunkter är inte obligatoriska.
Lagområdet måste inte markeras; om det inte markeras är
tränarlinjen gränsen för lagområdet. Tränare får ändå inte gå
förbi tränarlinjen.
Färgangivelserna för målstolparna är inte obligatoriska.
Färgangivelserna för målstolparna är inte obligatoriska.
Måttet 18 fot sex tum rekommenderas och alla målstolpar
köpta efter december 1993 måste överensstämma med
regel 1-2-5-b med avseende på måttangivelser. Om de
upprätta stolparna ovanför målribban inte är 18 fot sex tum
ifrån varandra ska de vara 23 fot fyra tum ifrån varandra.
12 st. hörnmarkerare ska finnas vid de korsningar som finns
angivna i regel 1-2-6.
Hörnmarkerarnas form, mått och färg får avvika från de
angivna i regel 1-2-6.
Huvuddomaren ansvarar för godkännande av hörnmarkerare
ur skyddssynpunkt och med avseende på synlighet.
De vita ränderna får finnas på alla fyra paneler.
Reklam på bollen är inte förbjuden och en sådan boll kan
godkännas som matchboll om den uppfyller de övriga
specifikationerna i 1-3-1 med de av SAFF gjorde undantag.
Bortalaget måste inte bära vita tröjor.
För övrigt gäller denna regel.
Handskar eller handskydd måste inte ha märkningarna som
nämns i regeln.
Hela 1-4-7 ersätts med följande: “Huvudtränaren eller hans
utsedda representant ska underteckna SAFFs tränarintyg på
spelarlistan före matchen.”
Nioyardsmarkeringar behöver inte vara utsatta även om
spelplanen inte är numrerad enligt regel 1-2-1-j.

2-29-1
3-1-3

3-2-1

3-2-4-a-b
3-3-3-c & e
9
9-2-1-b
11-1-1
11-1

8.

Matchlängden är 48 minuter vid seniormatcher samt U19 och
40 minuter vid U17 & U15matcher.
Extraperiodsreglerna tillämpas endast vid matcher i
Superserien, kvalmatcher, semifinaler, finaler
eller då TU så kräver. Extraperiodsreglerna står i dokumentet
”Övertidsregler SAFF” på saff.se
Den totala speltiden i en seniormatch samt U19-match ska
vara 48 minuter, uppdelad i fyra perioder på 12 minuter var.
Den totala tiden i en U17 eller U15 match ska vara 40 minuter,
uppdelad i fyra perioder på 10 minuter var.
Synlig match- och 45/25-sekundersklocka är obligatoriskt vid
superserie- och slutspelsmatcher
Återupptagna matcher äger rum inom ramen för TB 1.B.
Alla regler beträffande ytterligare påföljd efter utvisning
åsidosätts av TB 2.A.7.1,2 och 3
Brott mot TB 2.C.1.2 och 6 (regel beträffande utländska
spelare) bestraffas enligt denna regel.
Fyrmannalag får ej förekomma (Undantag: juniormatcher).
Den domarmanual för amerikansk fotboll i Sverige som ska
tillämpas är den aktuella domarmanualen utgiven av SAFF.

HÄR NEDAN FÖLJER EN SAMMANFATTNING AV DE ÄNDRINGAR SOM ÄR GJORDA GÄLLANDE

ÅTTAMANNAFOTBOLL.
Regelnummer
SAFFs ändring
1-1-1-a
Varje lag får ha högst 8 spelare på planen.
1-1-1-b
Ett lag får enligt reglerna spela med mindre än 8 spelare.
1-1-1-b-1
Minst tre Lag A spelare på varsin sida om sparkaren då bollen
sparkas.
1-1-1-b-2
Vid bollstarten är minst tre spelare med tröjnummer 50–79
på den offensiva bollinjen och inte mer än tre övriga spelare i
bakfältet. Undantag (regel 1-4-2-b).
3-5-2-b
Ingen spelare, utöver 8 får lämna spelplanen eller ett
målområde medan bollen är i spel.
3-5-2-c
Lag A får inte bryta sin huddle med 9 eller fler spelare.
6-1-2-c
Minst tre Lag A spelare måste vara på varsin sida av
sparkaren.
7-1-3-b-1
Minst fem spelare på sin bollinje, av vilka inte än färre tre
skall vara numrerade 50 till 79.
9-1-5
Deltagande av 9 eller fler spelare är illegalt deltagande.

9. HÄR NEDAN FÖLJER EN SAMMANFATTNING AV DE ÄNDRINGAR SOM ÄR GJORDA GÄLLANDE
CLIPPING OCH OTILLÅTEN BLOCKERING UNDER MIDJAN I U15.
Regelnummer
9-1-2-d
9-1-2-e
9-1-4-a-2

9-1-4-a-7
9-3-3-a-1-b

SAFFs ändring
Alla undantag för clipping borttagna utom 9-1-2-d-3.
All blockering nedanför midjan är otillåten utom 9-1-2-e-2,
9-1-2-e-3 och 9-1-2-e-4
Undantag: det är inget regelbrott om spelaren i ett försök till
att blockera sparken, berör
bollen innan spelaren träffar sparkaren eller bollhållaren
nedanför midjan.
Om kontakten sker under midjan är det otillåten blockering
nedanför midjan.
Innanför motståndarens kroppsram, men ej under midjan.

