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Dessa tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser har, efter beredning i
Tävlingskommittén, fastställts av SBSF:s styrelse den 14 februari 2012.
En pil () anger att paragrafen har genomgått förändring från föregående år. Om
endast en språklig revidering förelegat, har inte paragrafen markerats.

ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR:
CEB – Europeiska Basebollförbundet
IBAF – Internationella Basebollförbundet
ESF – Europeiska Softbollförbundet
ISF – Internationella Softbollförbundet
IOC – Internationella Olympiska Kommittén
WADA – Internationella Antidopingbyrån
RF – Riksidrottsförbundet
RIN – Riksidrottsnämnden
SBSF – Svenska Baseboll- och Softbollförbundet
SDF – Specialidrottsdistriktsförbund
TK – Tävlingskommittén
JK – Juridiska Kommittén
DG - Domargruppen
SM – Svenskt mästerskap för seniorer
JSM – Svenskt mästerskap för juniorer
USM – Svenskt mästerskap för ungdomar
DM – Distriktsmästerskap
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1.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.01

Tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser
Dessa tävlingsbestämmelser och ekonomiska bestämmelser gäller för SBSF och fastställs och förändras
av dess styrelse efter beredning i TK.

1.02

Förslag till förändringar
SDF, förening, enskild eller utskott inom SBSF som har förslag till förändringar av dessa bestämmelser
ska vända sig till TK, som bereder ärendet inför styrelsens beslut. Förslag ska vara skriftliga och vara
TK tillhanda senast den 30 september.

1.03

Dispens
Dispens från dessa regler kan efter skriftlig ansökan beviljas av TK. Sådan ansökan ska tillsammans
med dispensavgift enligt § 15.05 vara TK tillhanda minst 14 dagar innan dispensen ska träda i kraft.
Beträffande övergångar gäller dock § 4.11.

1.04

Regelböcker
Alla matcher som är arrangerade eller sanktionerade av SBSF, ska spelas enligt dessa tävlingsbestämmelser samt enligt
A)

för baseboll: The Official Baseball Rules, godkända av The Official Playing Rules Committee,
från föregående år.

B)

för softboll: Aktuell utgåva av ISF Officiall Rules of Softball

C)

DG:s Riktlinjer och regeltolkningar: DG har utarbetat riktlinjer och regeltolkningar som stöd
för tillämpningen av de officiella regelböckerna. Riktlinjer och regeltolkningar innehåller också
regler som inte återfinns i de officiella regelböckerna (t ex CEB:s speed up rules). Riktlinjer och
regeltolkningar gäller på samma sätt som de officiella regelböckerna. Om det i de officiella
regelböckerna samt i riktlinjer och regeltolkningar finns motstridigheter har det som sägs i de
officiella regelböckerna företräde.

1.05

Tävlingsverksamhetens omfattning
SBSF:s tävlingsverksamhet omfattar alla matcher som arrangeras av SBSF och SDF och är öppen för
alla SBSF:s medlemsföreningar som har erlagt medlemsavgift för aktuellt år samt fullgjort alla sina
skyldigheter gentemot SBSF och sitt SDF.

1.06

Arrangörs ansvar
Arrangerande förening ska ansvara för att match genomförs i god ordning och under sportsliga
förhållanden. Arrangerande förening är ansvarig för publikens uppträdande.

1.07

Ekonomiskt ansvar
I SBSF:s tävlingsverksamhet deltagande föreningar eller lag svarar själva för sina omkostnader och
deltar på egen ekonomisk risk.

1.08

Spelares risk
Spelare deltar på egen risk vid såväl träning som tävling. SBSF och SDF ansvarar inte för skador
uppkomna vid dylika tillfällen.

1.09

Tolkning
Alla frågor rörande tolkning av dessa tävlingsbestämmelser avgörs av JK.
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1.10

Bestraffningsorgan
JK är beslutande instans vad gäller påföljder vid brott mot SBSF:s tävlingsbestämmelser och regler
samt förseelser anmälda enligt 14 kap. RF:s stadgar, i av SBSF arrangerade serier och särskilt
sanktionerade turneringar. Respektive SDF utövar motsvarande funktion i av dem arrangerade serier.
Detta gäller såväl tävlingsbestraffning som förbundsbestraffning. RF:s Dopingnämnd beslutar dock i
alla dopingärenden.

1.11

Förbundsbestraffning
Med förbundsbestraffning avses förseelser som anmälts till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.
Behörigt bestraffningsorgan (JK eller SDF) kan besluta om bestraffning i form av tillrättavisning, böter
(högst 50.000 kr avseende enskild person) eller avstängning (högst två år).
Skriftlig anmälan bör göras på SBSF:s blankett "Anmälan till bestraffning". Se även 14 kap RF:s
stadgar.
Observera att RF:s bestraffningsbestämmelser är ändrade så att även sk ”ekonomisk doping” numera är
straffbart. Med ekonomisk doping avses t ex att en förening skaffar sig fördelar på ett osportsligt sätt
genom att t ex köpa och/eller ersätta spelare svart.

1.12

Tävlingsbestraffning
Med tävlingsbestraffning avses andra bestraffningsformer än förbundsbestraffningar och som har stöd i
SBSF:s tävlingsbestämmelser eller regler. Hit hör t. ex. utvisningar och automatisk avstängning (enligt
§ 4.17), straffavgifter (som inte ska förväxlas med förbundsbestraffningen böter, enligt § 1.11) och
uteslutning ur tävling (enligt § 3.13).
Ärende som har behandlats som tävlingsbestraffning kan också anmälas till förbundsbestraffning enligt
14 kap RF:s stadgar. Detta gäller främst grövre förseelser.

1.13

Överklagande
Överklagande mot SDF:s beslut kan göras till JK.
TK:s beslut om dispens, övergång eller annan liknande tillämpning av SBSF:s tävlingsbestämmelser
och regler är slutgiltigt och kan inte överklagas annat än under åberopande av att grovt formfel
förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande
regler. Överklagande kan i sådant fall göras till JK.
TK:s beslut om tävlingsbestraffning (straffavgifter och uteslutning ur tävling) kan överklagas till JK.
JK:s beslut i protestärende är slutgiltigt och kan inte överklagas annat än under åberopande av att grovt
formfel förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i
gällande regler. Överklagande kan i sådant fall göras till SBSF:s styrelse.
JK:s beslut om förbundsbestraffning kan överklagas till Förbundsstyrelsen, vars beslut sedan kan
överklagas till RIN. Se 14 kap RF:s stadgar.
För samtliga fall ovan gäller att överklagande ska vara skriftligt och ha inkommit till berört organ
senast tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

1.14

Diarieföring
Samtliga ärenden, såsom protest- eller bestraffningsärenden, som initieras av föreningar, spelare,
utskott inom SBSF eller annan ska tillställas SBSF:s kansli, för att registreras.
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2.

SERIEBESTÄMMELSER

2.01

Indelning
Det nationella seriesystemet delas in enligt följande:
BASEBOLL

SOFTBOLL

Elitserien
Regionala serier

Softbollserien

Juniorserien
Övriga serier
Elitserien, Kvalserien, regionala serier, Juniorserien, SM, JSM, USM samt Softbollserien är direkt
underställda SBSF, som fastställer omfattning, spelform och kvalificeringsform till dessa serier. För
övriga seniorserier samt regionala juniorserier, jämte kvalificeringsbestämmelser till dessa serier
ansvarar respektive SDF, som bestämmer sådan series omfattning, spelform och spelprogram.
Avvikelser från dessa tävlingsbestämmelser kan efter skriftlig ansökan beviljas av TK.
2.02

Anmälan
Nya föreningar eller lag ska till SBSF skriftligen anmäla sig till nästa års seriespel senast den 30
november.

2.03

Representation
Varje förening får representeras av endast ett lag i baseboll respektive softboll i av SBSF arrangerade
seniorserier och -cuper. I regional serie baseboll får emellertid även förenings B-lag eller juniorlag
delta om anmälan till seriespel sker enligt § 2.02. B-lag eller juniorlag får inte avancera i seriesystemet.
Två föreningar tillåts att ha ett gemensamt B-lag dock kan spelare enbart representera den förening som
de är licensierade för samt det gemensamma B-laget.
Kvinnliga spelare tillåts delta i samtliga matcher omfattande av § 1.05. Sådan spelare tillåts tillhöra och
representera två olika föreningar, en i vardera sport.

2.04

Inträde i seriesystemet
I seriesystemet nytillkomna föreningar /lag ska börja i lägsta, inom SDF förekommande serie, eller på
sätt som TK beslutar.
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2.05

POÄNGRÄKNING 
Vid match enligt seriemetod ska poängräkningen vara:
Segrande lag:
Förlorande lag:

2 poäng
0 poäng

En match kan inte sluta oavgjort.
2.06

Skiljeräkning
Placering i en serie avgörs genom följande kriterier:
1
2
3
4
5

Antal poäng.
Inbördes möten.
Vinnaren i senaste inbördes möte.
Antal insläppta poäng i snitt per inning som utelag i inbördes möten.
Lottning i TK:s regi.

Så snart ett eller flera lag särskiljts från övriga lag ska skiljeräkningen börja om på punkt 1 ovan.
2.07

Upp- och nedflyttning
Kan inte de ledigblivna platserna i Elitserien eller i regional serier besättas får TK ta ut lag som anses
kvalificerade, varvid gäller att uppflyttningslag ska gå före nedflyttningslag. Om lag, som har rätt till
uppflyttning eller kvalspel, avböjer detta, ska därefter i tabellen bäst placerade lag erbjudas platsen.
Om inget lag accepterar uppflyttning, kan TK besluta att det sämst placerade laget i den högre serien
(nedflyttningslaget) får stanna kvar i denna.

2.08

Spelplan för avgörande matcher
Slutspels-, kval- och placeringsmatcher ska avgöras på det i respektive grundserie bäst placerade lagets
hemmaplan. Vid lika placering avgörs dessa enligt § 2.06.

2.09

Mästerskapstävlingar
Mästerskapstävling kan ordnas för män och kvinnor, seniorer, juniorer och ungdom. Tävlingen ska
vara öppen för till SBSF anslutna föreningar, vilka i föreskriven tid anmält sitt deltagande samt
fullgjort sina åtaganden gentemot SBSF.

2.10

Svenska mästerskap
Tävlingar om svenskt mästerskap i baseboll och softboll arrangeras enligt dessa tävlings-bestämmelser.
TK ska, för bevakning av genomförandet av SM-, JSM- och USM-finaler, utse en officiell
representant, vilken ska övervaka att tävlingen genomförs enligt dessa tävlingsbestämmelser.

2.11

Distriktsmästerskap
Inom varje SDF kan en årlig tävling om distriktsmästerskap gällande RF:s mästerskapstecken anordnas.
SDF ansvarar för genomförandet av sådan tävling. Respektive SDF fastställer speldagar och utfärdar
spelordning efter godkännande från TK. DM får inte förläggas så att det påverkar gällande spelordning
för SBSF:s tävlingar och övriga arrangemang.
Alla frågor rörande DM, även alla protester, hänskjuts till respektive SDF, som beslutar i enlighet med
RF:s stadgar och SBSF:s regler och tävlingsbestämmelser.

2.12

Distriktsmatcher (matcher mellan SDF)
Distriktsmatcher får inte läggas så att de sammanfaller med gällande spelprogram för SBSF:s tävlingar
och övriga arrangemang.

2.13

Krav på junior- eller ungdomsverksamhet
Paragrafen borttagen 2007 genom styrelsebeslut.

2.14

Elitserien baseboll 
Elitserien i baseboll spelas i form av en rak serie med åtta lag. Alla lagen möter varandra i två matcher
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(DH), antingen hemma eller borta. Samtliga matcher spelas i nio inningar.
Efter omgång 7 flyttas lag 7-8 ner till kvalserien, lag 1-6 fortsätter grundserien där lagen möts i en DH,
antingen hemma eller borta. Om Elitserien spelas med färre än 8 lag flyttas det sämst placerade laget
ner, SBSF Akademi lag kan inte flyttas ner i Kvalserien.
Matcher i SM-slutspel och Nedflyttningsspel ska avgöras på det i serien högst placerade lagets
hemmaplan.
Vid lika placering, se § 2.08.
Begränsning av ickesvensk pitcher i Elitserien, SM-slutspel, samt Nedflyttningsspel gäller enligt §4.09.
SM-slutspel:
Semifinaler spelas i bäst av tre matcher och final i bäst av fem matcher enligt följande modell:
Semifinal match 1-3: På det i serien högst placerade lagets hemmaplan
Final match 1-2: På det i serien lägst placerade lagets hemmaplan
Final match 3-5: På det i serien högst placerade lagets hemmaplan.
Semifinaler:

Elit 1 - Elit 4
Elit 2 - Elit 3

SM-final:

(A)
(B)

A-B

Nedflyttningsspel: För nedflyttningsspel, se § 2.16 Kvalserien.
SBSF:s TK äger rätt att besluta om alternativ spelplats och spelform.
2.15

Regionala serier
Basebollserierna under elitserien delas upp i två serier, Norra och Södra som i sin tur är indelade i två
regioner.
Norra och södra serien spelas i form av en rak serie, i den regionala gruppen möter man varje lag
hemma och borta. Lagen i den närliggande regionen möter man antingen hemma eller borta Matcherna
spelas som antingen dubbelmöten (DH) eller singelmatcher. En DH spelas i 7 + 7 inningar och
singelmatcher 9 inningar. Serietabellen räknas efter vinstprocent då antalet lag och matcher kan variera
mellan de olika regionerna.
Efter omgång 7 i Elitserien avancerar lag 1 och 2 från Norra respektive Södra serien vidare till
Kvalserien för att tillsammans med lag 7 och 8 från Elitserien spela om två platser i nästa års Elitserie
(se § 2.16).
Övriga lag i Norra respektive Södra fortsätter med seriespelet.
Regler för utländska pitchers finns under § 4.09 ”Baseboll”

2.16

Kvalserien baseboll
Kvalserien spelas i form av en rak serie där alla lag möter varandra två gånger (DH), antingen hemma
eller borta. Matcherna spelas i 9 + 7 inningar.
Startdatum för Kvalserien styrs av omgång 7 i Elitserien då lag på position 7 och 8 flyttas ner till
kvalserien. Om Elitserien spelas med färre än 8 lag flyttas det sämst placerade laget ner, SBSF
Akademins lag kan inte flyttas ner i Kvalserien.
Kvalificerade lag från de regionala serierna är lag på position 1 och 2 från den Norra respektive Södra
serien. Observera att lagen från de regionala serierna kan ha olika antal spelade matcher beroende på
antalet lag i deras respektive serie.
Lag 1 och 2 spelar i Elitserien kommande år, de övriga spelar i de regionala serierna.
Regler för utländska pitchers finns under § 4.09 ”Baseboll”
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2.17

Softboll serien
Softbollserien spelas i form av en rak serie där alla möter alla i en doubleheader hemma och en
doubleheader borta. Alla matcher spelas i sju inningar.
SM-slutspel:
Semifinaler spelas i bäst av tre matcher och avgörs i sin helhet på det i serien högst placerade lagets
hemmaplan. Semifinaler: 1 - 4
(A)
2-3

(B)

SM-final spelas i bäst av fem matcher och match 3-5 avgörs på det i serien högst placerade lagets
hemmaplan. Final:
A-B
§ 3.02 och 3.03 gäller ej i slutspel.
SBSF:s TK äger rätt att besluta om alternativ spelplats och spelform.

2.18

Juniorserien baseboll
För att få delta med sitt juniorlag i JSM (se kapitel 12) måste en förening delta i av SBSF arrangerad
juniorserie under säsongen.
Juniorserien spelas i form av sammandrag och samtliga matcher spelas i 7 inningar.
Lag 1 - 4 är kvalificerade till JSM.
Juniorserierna är öppna för juniorspelare samt ungdomsspelare som beviljats dispens av TK. Spelare som är
licensierade för, eller spelar i farmarlag enligt kapitel 10 tillåts spela i juniorserie för moderföreningen.
Domare tillsätts vid samtliga matcher av arrangören som även har att tillhandahålla matchbollar.

2.19

JSM softboll
Se kapitel 13.

2.20

USM
USM avgörs inom både baseboll och softboll. Tävlingen spelas i form av ett slutspel. TK beslutar om
spelform, tid och plats. Se kapitel 11.

2.22

Softboll inomhusmästerskap (SIM)
Tävlingen är öppen för alla lag som deltagit i seriespel föregående säsong, dock inte fler än vad som
fastställs av TK. Om fler lag än fastställt antal anmäler sig, erbjuds lagen delta i den turordning som
anmälan inkommit. Ett lag per förening får delta. Eventuell dispens kan dock ges till nya föreningar
eller B-lag, efter skriftlig ansökan till TK. TK beslutar om spelform, tid och plats.
Allmänt
Samtliga spelare ska vara licensierade hos SBSF. Ungdomsspelare måste ha dispens för att delta.
Om lag skulle drabbas av försening på väg till match ska detta omedelbart meddelas tävlingsledarna,
som då har rätt att ändra spelschemat.
Lag som uteblir eller inte är spelklara senast 10 minuter efter utsatt matchstart anses ha lämnat walk
over och förlorar matchen med 7-0).
Vid samma antal vunna matcher i gruppspelet avgörs lagens placering enligt följande ordning:
1)
inbördes möten, 2) minsta antal insläppta poäng under gruppspelet, 3) antal i snitt insläppta poäng per
sju inningar.
Samtliga lag ska vid ankomsten ta kontakt med tävlingsledningen för att få besked om eventuella
ändringar i matchprogram eller tävlingsbestämmelser.
Eventuella protester avgörs på plats av SBSF:s utsedda tävlingsjury.
Line up ska lämnas in till sekretariatet senast 30 minuter före matchstart.
Matcherna ska spelas med en särskild inomhusboll.
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Undantag från ordinarie softbollregler
Matchlängd: Ingen ny inning påbörjas efter 45 min. I semifinal gäller 50 min och i final 75 min.
Sidbyte: Efter tre brända eller efter nionde slagman. Lagen har 30 sekunder på sig att byta sida.
Överskrids tiden av slagmannen får denna en strike mot sig. Är inte pitchern klar får slagmannen
avancera till första bas.
Tie break: Vid varje extra inning blir den sist brända slagmannen i föregående inning löpare på andra
bas.
Time out: Endast en time out per match. Gäller inte finalen.
Pitcherbyte: Räknas inte som time out. Pitcher som byts in i pågående inning får inga
uppvärmningskast.
Intentional Walk: Tillåts inte.
Boll i taket: Se ground rules.
Foul ball: Slagmannen är bränd på strike out när hon slår sin tredje foul ball i samma at bat.
Ställning på slagman: Varje slagman har en boll och en strike på sig när hon går upp och slår. Detta
gäller inte finalen.
Walk over: Tillåts inte och lämnande lag utesluts ur turneringen. Laget åläggs straffavgift om 500 kr.
Ground Rules
Då spelplanen inte har riktiga mått gäller speciella regler. Spelplanen är 40x45 meter. I samtliga fall är
deras tillämpning en fråga om domarens bedömning.
Taket: Då slagen boll vidrör taket eller på taket fastsatt föremål bedöms bollen som foul. Det är tillåtet
att ta lyra på boll som dömts foul på grund av takträff. Om sådan boll vidrör marken räknas den som
död.
Väggar: Slagen boll som direkt utan att vidröra golvet träffar outfieldväggen ovanför homerunmarkeringen, döms som homerun. Träffar bollen outfieldväggen nedanför homerunmarkeringen är den
i spel. Kastad boll som träffar väggen bortom foullinjerna döms enligt overthrow-reglerna.
Avvikelser från regler
Om arrangören så önskar kan även andra avvikelser från regler och bestämmelser göras. Sådana
avvikelser ska tillställas TK senast 14 dagar före tävling för godkännande.
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3.

MATCHBESTÄMMELSER

3.01

Matchlängd
Alla av SBSF arrangerade matcher spelas i sju eller nio inningar. Den andra matchen av en doubleheader ska i vanliga fall starta 30 minuter efter den första matchen har avslutats. Pausen mellan
matcherna i en double header kan vara längre än 30 minuter om väder eller andra omständigheter gör
att pausen enligt domarens uppfattning bör förlängas. Det åligger huvuddomaren från match 1 att
ansvara för att match 2 startar inom föreskriven tid.

3.02

Avbruten match p.g.a poängskillnad
Baseboll: Vid tio poängs ledning eller mer efter minst fem inningar av sju avbryts matchen. I en 9
innings match gäller 15 poäng i 5:e och 10 poäng i 7:e inningen. Pågående inning ska dock färdigspelas
om detta kan ändra matchens utgång.
Softboll: Vid 20 poängs ledning efter tre inningar, 15 poängs ledning efter fyra inningar eller 10
poängs ledning efter fem inningar avbryts matchen. Pågående inning ska dock färdigspelas om detta
kan ändra matchens utgång. Se även § 2.17

3.03

Tidsbegränsning 
Baseboll: I regionala serier och junior serier får en match pågå högst två och en halv timme.
I softbollserien får en match pågå högst 2 timmar. Se även § 2.17
Vid överskriden matchtid avslutas påbörjad inning. Oavsett tidsbegränsningarna ovan gäller att en
match inte får sluta oavgjort. Det åligger protokollföraren att anteckna tid för matchstart.

3.04

Antal spelare 
Lag i Elitserien och Kvalserien i baseboll får inte börja match med färre än nio spelare. Övriga serier
baseboll och i softboll får lag inte börja match med färre än åtta spelare. Saknad spelare döms bränd
vid varje tillfälle spelaren skulle ha slagit. Minsta antal spelare för att få slutföra match är sju. Om ett
lag deltar med färre spelare än tillåtet anses föreningen ha lämnat walk over.
I Elitserien är det ett krav att minst 12 spelare skall finnas ombytta och spelklara vid matchstart. Se
även § 4.03.

3.05

Walk over - definition
Förening eller lag, som utan medgivande från TK eller arrangerande SDF, eller utan laga skäl, inte är
klar att starta match inom 30 minuter efter utsatt matchtid, ska förklaras ha förlorat matchen på walk
over. Det åligger gästande förening att genast underrätta arrangören i händelse av försening. Force
majeur gäller och prövas från fall till fall av TK.

3.06

Walk over – påföljder
Walk over tillåts inte i Elitserien baseboll. Elitserielag som lämnar walk over utesluts direkt ur
seriespelet. I Kvalserien och regionala serier baseboll samt juniorserier åläggs lag som lämnar walk
over med straffavgift för varje lämnad walk over. Sådant lag utesluts ur seriespelet efter tre lämnade
walk over under samma spelår. Lag som har lämnat walk over tillåts inte flyttas upp till högre serie
nästföljande år.
Softbollag som lämnar walk over åläggs straffavgift för varje lämnad walk over. Lag utesluts ur
seriespelet efter tre lämnade walk over under samma spelår. Lag som har lämnat walk over tillåts inte
delta i eventuellt slutspel.
Lag får inte lämna walk over i sin sista match i serien, oavsett matchnummer, i slutspels- eller
kvalmatch. Om så sker utesluts laget ur serien. I de fall matchens ursprungliga speldatum ändrats kan
TK meddela undantag från detta om synnerliga skäl föreligger.
Walk over kan inte påverka resultat i tidigare avslutad serie. En walk over lämnad i slutspel, kvalspel
eller nedflyttningsspel påverkar således inte slutställningen i grundserien.
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3.07

Walk over - resultat
Vid match vunnen genom fastställd walk over räknas resultatet som 7-0 i sju-inningarsmatch och 9-0 i
nio-inningarsmatch.

3.08

Walk over - ersättning för kostnader
Förening som lämnar walk over ska stå för samtliga direkta kostnader gentemot motståndaren, domarna
och SBSF. Drabbad förening anmäler till TK vilka kostnader som uppstått i och med walk over. Dessa
kostnader ska godkännas av TK. SBSF betalar därefter ut ersättning till drabbad förening. Samtidigt
skickar SBSF faktura till felande förening på motsvarande belopp samt straffavgift enligt § 15.12.
Befrielse från detta kan eventuellt ske i det fall walk over lämnats senast 96 timmar före matchstart.
Det åligger förening som lämnar walk over att underrätta serieadministratör, domare och motståndare.

3.09

Flyttning av match
Förening som får spelare eller coach uttagen till representationslag, landskampsuppdrag, träningsläger
med landslag el. dyl. för seniorverksamhet, eller har andra synnerliga skäl, kan hos serieadministratören, senast 14 dagar före utsatt matchdatum, anhålla om att få tävlingsmatch flyttad.
Förbundskaptener har att omgående informera föreningar vars spelare blir uttagna till landskamper
eller träningsläger.
Vid begäran om flyttning av match ska föreningarna vara överens om nytt speldatum eller ny matchtid.
Serieadministratören fastställer ny dag eller tid senast fyra dagar efter anmälan. Om lagen inte kan
komma överens beslutar serieadministratören. Hemmalaget ansvarar för att serieadministratören,
domare och andra berörda kontaktas.
Skulle domaren få besked om flyttad match för sent är hemmalaget skyldigt att betala domarens
resekostnader samt arvode om domaren kommit till plan utan att ha fått besked om flyttad match.
Om det står helt klart på matchdagens morgon att vädret omöjliggör spel under dagen, ska hemmalaget
söka kontakt med serieadministratören och i samråd med denne avgöra om matchen ska försöka
genomföras eller inte. Om beslut fattas att inställa matchen ska hemmalaget genast meddela
motståndarlaget samt de utsedda domarna. I detta fall utgår inte något arvode till domaren om
meddelandet når domaren innan denna påbörjat sin resa. Om domaren påbörjat sin resa räknas det som
en rain out.
Se § 7.02.

3.10

Omspel
Om match ska spelas om ska lagen, senast 5 dagar efter ursprungligt matchdatum, komma överens om
nytt speldatum. Om lagen inte kan komma överens om nytt speldatum beslutar serieadministratören
därom. Det åligger hemmalaget att ansvara för överenskommelsen och att meddela serieadministratör,
domaransvarig, namngivna domare eller föreningar som utsetts att döma matchen.
För match som flyttats enligt § 3.09 gäller att endast de spelare som var spelklara och licensierade vid
det ursprungliga matchtillfället får delta vid omspelstillfället.
För match som flyttats pga väder eller andra oförutsägbara anledningar gäller att samtliga tillgängliga
spelare (även nytillkomna) får delta vid omspelstillfället. Se OBR 4.12 (c).

3.11

Uppskjuten match baseboll
Regelbokens par 4.12 (a) (7) - (9) gäller inte inom svensk baseboll.
Andra stycket har flyttats till § 7.02.

3.12

Annullering av match
TK har rätt att annullera matcher och omspelsmatcher, som flyttats av godkända skäl, om dessa saknar
betydelse för seriespelets slutresultat, upp- och nedflyttning eller priser. Annullering får göras endast
efter samråd med respektive förening eller om tid inte finns att spela om matchen före seriens slut.
Om förening eller lag utträder eller utesluts ur serie ska föreningens respektive lagets samtliga matcher
annulleras.
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3.13

Uteslutning ur tävling
TK har rätt att besluta om att förening som inte fullföljer sina åligganden gentemot SBSF såsom
specificeras i SBSF:s stadgar, eller inte betalt avgifter i vederbörlig ordning, inte får delta i av SBSF
eller SDF administrerad serie eller sanktionerad turnering. TK har även rätt att ur tävling utesluta
förening eller lag som, under pågående säsong, inte fullföljer dessa åligganden.
Om förening eller lag utesluts ur en serie under pågående säsong, får den eller det inte spela färdigt serien. Förening eller lag som uteslutits kan, efter att de uppfyllt SBSF:s krav, tillåtas att spela i den
lägsta av SBSF arrangerade serien nästkommande säsong. Föreningens eller lagets samtliga matcher
annulleras enligt § 3.12.
Vid uteslutning enligt ovan räknas statistik för motståndarlaget.

3.14

Okvalificerad spelare
Vid match, i vilken okvalificerad spelare deltagit, erhåller den icke felande föreningen två poäng. Om
den icke felande föreningen vunnit matchen gäller matchresultatet. I annat fall räknas resultatet som 70 i sju-inningarsmatch och 9-0 i nio-inningarsmatch.
Vid match enligt utslagsmetod, cup, i vilken okvalificerad spelare deltagit, annulleras matchen och det
felande laget utesluts ur tävlingen.
Om föreningen eller laget tillerkännes seger p.g.a. annat skäl, fastställer respektive dömande instans
resultatet.

3.15

Pitcherbesök
Domaren avgör om ett besök till pitchern av en spelande coach är ett besök som kan leda till att
pitchern ska bytas ut eller inte.

3.16

Spelare på lineup
Samtliga spelare ska anges på lineup. Detta gäller således även avbytare.
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4.

SPELARBESTÄMMELSER

4.01

Åldersgruppering av spelare
Spelare delas in i följande ålderskategorier:
Ungdomsspelare – till och med det år spelaren fyller 15.
Juniorspelare – från och med det år spelaren fyller 14 för softboll och från och med det år spelaren
fyller 16 för baseboll till och med det år spelaren fyller 19. Observera att junioråldern sträcker sig till
18 år internationellt.
Seniorspelare – från och med det år spelaren fyller 20.
Juniorspelare tillåts delta i såväl senior- som juniortävling.
För övrigt gäller bestämmelser för Ungdomstävlingar (kapitel 11) och Juniortävlingar (kapitel 12,13).

4.02

Licens
Spelare ska, för att få delta i av SBSF eller SDF arrangerad eller sanktionerad tävling, ha SBSF:s
tillstånd (licens). Genom licensen är spelaren försäkrad under sin baseboll- eller softbollutövning i
enlighet med utfärdade licens- och försäkringsbestämmelser.
Spelaren ska dessutom vara medlem av den förening för vilken han eller hon licensierar sig.
Deltagande spelare ska vara licensierad före sin första match innevarande spelår.
Förening är skyldig att förvissa sig om att spelare innehar giltig licens i enlighet med gällande
bestämmelser, samt att spelaren är medlem av den egna föreningen.
För att licens ska vara gällande krävs att den är betald inom föreskriven tid.

4.03

Licensieringskrav Seriespel 
För att föreningen ska få delta i av SBSF arrangerad serie krävs att licensanmälan inkommit senast den
31 mars aktuellt spelår. Anmälan ska innehålla minst antal spelare enligt följande:
Elitserien baseboll :

16 spelare

Regionala serier baseboll :

11 spelare

Softbollserien :

11 spelare

Anmälan om licensiering i Elitserien och Kvalserien ska ha inkommit senast den 31 juli aktuellt spelår.
Därefter tillåts inga licensieringar. I övriga serier finns ingen sådan begränsning. Se § 15.03.
Observera att en spelare som licensieras efter den 31 juli enbart kan delta i regionala serier baseboll,
juniorserien baseboll eller softboll serien.
I Elitserien gäller utöver vad som anges ovan även att 12 spelare ska vara ombytta för spel till
matchstart. Se även § 3.04. I § 15.16 finns bestämmelser om avgifter för fall då förening inte efterlever
denna bestämmelse.
4.04

Licensieringsförfarandet
Licensiering av spelare ska ske enligt följande rutiner. Spelaren ansöker genom sin förening licens och
föreningen sänder in licensanmälan till Folksam.
Licens kan lösas hos Folksam antingen via inskickande av blankett, eller via webben
(www.folksam.se/licens).
I början av året skickar Folksam ut lista på samtliga föreningens licensierade spelare föregående år. Från
denna lista stryks de spelare som inte ska licensieras och returneras listan returneras sedan till Folksam.
Föreningar som är nya i seriesystemet licensierar sina spelare på nyanmälningsblankett via Folksam.
SBSF publicerar och uppdaterar regelbundet en lista på SBSFs webbsida som innehåller samtliga
licensierade spelare inom förbundets föreningar.

4.05

Licens- och försäkringsåret
Licens- och försäkringsåret överensstämmer med spelåret. Licensavgift behöver erläggas endast en
gång per år oavsett om spelare byter förening.
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4.06

Spelåret
Spelåret omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december. Om så erfordras kan
till spelåret hörande tävling påbörjas före spelårets början eller avslutas efter dess utgång.

4.07

Representation för annan förening
Spelare får i nationell eller internationell vänskapsmatch inte representera annan förening än den som
erhållit moderföreningens skriftliga medgivande. Kopia på sådant skriftligt medgivande ska även
tillställas TK för kännedom.
Spelare får i internationellt cupspel softboll inte representera annan förening än den som erhållit
moderföreningens skriftliga medgivande. Vid medgivande skall sådan spelare tillåtas delta i cupspel för
maximalt en annan förening per spelår. Spelare ska anmälas enligt ESF:s regler och kopia ska även
tillställas TK och SBSF:s kansli.

4.08

Begränsning av pitcher i baseboll
Seniorspelare får inte pitcha fler än nio inningar utan att först ha vilat två hela dagar. Detta gäller även
om denne pitchar ett lägre antal inningar under flera dagar. Om en match går till förlängning gäller att
startande pitcher får avsluta matchen och att avbytande pitcher som avslutar sista ordinarie inning får
avsluta matchen, oavsett om pitchern därigenom pitchar fler än nio inningar utan föreskriven vila.
Juniorspelare (t.o.m. det år de fyller 18) får inte pitcha fler än sju inningar utan att först ha vilat två hela
dagar. Detta gäller även om denne pitchar ett lägre antal inningar under flera dagar. Sådan
juniorspelare får inte avsluta en match i förlängning om detta innebär att han pitchar fler än sju
inningar. Juniorspelare som fyller 19 år under spelåret räknas i detta avseende som senior (se ovan).
Vid beräkningen av pitchers matchdeltagande räknas en bränd som 1/3 inning. Samtliga matcher som
administreras av SBSF och SDF ska inräknas i beräkningsunderlaget.
Pitchers matchdeltagande ska kunna styrkas med matchprotokoll. Om protokoll inte kan uppvisas har
motståndarlaget rätt att inlämna protest. Denna ska ha inkommit till SBSF senast sju dagar efter
uppvisande av matchprotokoll och i inget fall senare än sju dagar efter avslutad tävling.
För ickesvensk pitchers deltagande gäller särskilda bestämmelser.

4.09

Utländska spelare
I detta kapitel används två klassificeringar av ickesvenska spelare, dvs. spelare som inte innehar
svenskt medborgarskap.
Europeiska spelare är spelare som är medborgare i länder som tillhör Europeiska Unionen (EU) eller
det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Dessa spelare anses som svenska spelare i
tävlingsbestämmelserna.
Utländska spelare är spelare som innehar medborgarskap i annat land än i EU eller EES. Dessa spelare
måste, om nödvändigt enligt tillämplig lagstiftning, inneha uppehållstillstånd och arbetstillstånd för att
få representera förening i bindande match. Det åligger föreningen att tillse att ickesvenska spelare
innehar erforderliga tillstånd.
En spelare kan endast spela under en och samma klassificering under en säsong.
Då spelare har dubbelt medborgarskap har sökanden rätt att i ansökan om registrering uppge hur
spelaren ska klassificeras (Europeisk eller Utländsk). Om uppgift därom inte anges i ansökan kommer
spelaren att klassificeras i enlighet med det medborgarskap som använts vid registreringen.
En ickesvensk medborgare kan räknas som svensk i enlighet med dessa tävlingsbestämmelser om han
eller hon innehar ett av Migrationsverket utverkat permanent uppehålls tillstånd, ett så kallat PUT.
Bevis på att spelaren innehar ett PUT skall skickas in till SBSF kansli innan spelaren kan klassas som
svensk. Spelaren kan däremot inte ingå i svenskt landslag i internationella matcher. Se även § 15.05.
Registrering av ickesvensk medborgare sker till SBSF enligt nedan under perioden 31 oktober – 30
juni.
Då ickesvenska spelare ämnar lämna Sverige för spel i annat land ska en ansökan om release inges till
SBSF:s kansli. Ansökan är avgiftsfri.

14

Baseboll
Ansökan om registrering av ickesvenska basebollspelare ska göras till SBSF:s kansli per brev. För att
TK ska ta upp ansökan till behandling ska övergångsavgift enligt § 15.06 ha inkommit till SBSF:s
konto (kopia av kvitto får gärna bifogas ansökan enligt nedan). En spelares registrering anses godkänd
tidigast dagen efter det att samtliga för ansökan nödvändiga handlingar inkommit till SBSF:s kansli,
dock endast under förutsättning att samtliga förutsättningar för godkännande av registreringen är
uppfyllda.
Ansökan om registrering ska innehålla följande:
1)

Övergångsblankett (sanction, release eller motsvarande) underskriven av spelarens moderförbund, skola eller förening. Då spelaren kommer från ett EU- eller EES-land ska CEB:s
transferblankett användas.

2)

Fotokopia från spelarens pass utvisande namn, foto och nationalitet.

En förening tillåts använda högst tre ickesvenska spelare i slagordningen samtidigt (inkl. pitcher).
Emellertid får inte pitcher- och catcherpositionerna samtidigt spelas av ickesvenska spelare.
I Elitserien baseboll får lag använda tre ickesvenska spelare som pitchers under samma match, dock
endast i sammanlagt 6 inningar under en matchserie. Samma regel tillämpas för regionala serier, med
den skillnaden att det är maximalt 4 inningar i en matchserie samt 3 inningar i en singelmatch. I
Kvalserien får en utländsk pitcher användas i maximalt 5 inningar. Vad som utgör matchserie bestäms
av TK och markeras i det officiella spelprogrammet.
I SM-semifinal och SM-final som spelas i bäst av 3 matcher får utländsk pitcher endast pitcha 6
inningar totalt i match nr 1-2.
I SM-semifinal och SM-final som spelas i bäst av 5 matcher får utländsk pitcher endast pitcha 6
inningar totalt i match nr 1-2 respektive 6 inningar totalt under matcherna 4-5.
Matcherna 1-2 och 4-5 räknas således lika som vi en DH under seriespel.
Observera att utländsk pitcher som redan har förbrukat sina ordinarie inningar tillåts fortsätta matchen om den
går till förlängning.
Softboll
Ansökan om registrering av ickesvenska softbollspelare ska göras till SBSF:s kansli per brev. För att
TK ska ta upp ansökan till behandling ska övergångsavgift enligt § 15.06 ha inkommit till SBSF:s
konto (kopia av kvitto får gärna bifogas ansökan enligt nedan). En spelares registrering anses godkänd
tidigast dagen efter det att samtliga för ansökan nödvändiga handlingar inkommit till SBSF:s kansli,
dock endast under förutsättning att samtliga förutsättningar för godkännande av registreringen är
uppfyllda
Ansökan om registrering ska innehålla följande:
1)

ISF:s Övergångsblankett underskriven av spelarens moderförbund skall användas.

2)

Fotokopia av spelarens pass utvisande namn, foto och nationalitet.

En förening tillåts använda högst två ickesvenska spelare i slagordningen samtidigt (inkl. pitcher och
designated player). Emellertid får inte pitcher- och catcher-positionerna samtidigt spelas av
ickesvenska spelare. För alla serier som arrangeras av SBSF gäller att en förening får använda
sammanlagt högst tre ickesvenska spelare i en och samma match.
I softboll tillåts ickesvensk pitcher att pitcha utan begränsning match 1 vid en DH. Vid de fall som DH
inte spelas får ickesvensk pitcher pitcha markerad match i spelschemat (Match 3). Detta gäller möten
inom den egna poolen. I möten mellan poolerna får ickesvensk pitcher pitcha match 1, dessa markeras i
spelschemat.
I SM-slutspel tillåts ickesvensk pitcher pitcha utan begränsning enligt följande:
Kval till semifinal:
Semifinal:
Final:

Match 1
Match 1
Match 1 och 4
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4.10

Övergång mellan svenska föreningar
Spelare som önskar byta förening kan:
1 anmäla övergång under övergångsperioden 31 oktober – sista februari eller
2 söka dispens för övergång under annan tid i enlighet med § 4.12. Punkt 2 gäller även för spelare
från annat land inom EU/ESS

4.11

Övergångar i allmänhet
Vid övergångsanmälan, med eller utan dispensansökan, gäller följande:
1 En spelarövergång mellan föreningar ska anmälas till SBSF på SBSF:s övergångsblankett.
Blanketten ska upprättas i tre exemplar, varav ett ska behållas av moderföreningen, ett av den nya
föreningen och ett ska tillställas SBSF.
2 Det åligger den nya föreningen att kontakta moderföreningens styrelse innan blanketterna
undertecknas. Om moderföreningen inte undertecknar anmälan inom 14 dagar efter det att styrelsen
fått blanketten tillhanda, har spelaren rätt att få saken prövad av TK. För det fall den nya
föreningen inte efterlever ovanstående kan straffavgift enligt § 15.13 utdömas.
3 Även spelare som tillhör förening som upphört med verksamheten i spelarens gren ska skicka in
övergångsanmälan och eventuellt dispensansökan enligt ovanstående. TK har härvid rätt att, om
möjligt, inhämta moderföreningens yttrande.
4 Spelare som anmält övergång under övergångsperioden är spelklar för den nya föreningen först
efter TK:s skriftliga beslut, dock tidigast i och med det nya spelårets start.
5 Spelare som under ett helt spelår inte deltagit i bindande match anses sakna moderförening och
behöver inte anmäla övergång. Spelaren tillåts således representera sin nya förening omedelbart.
6 Spelare som inte spelat bindande match för sin nya förening kan hos TK skriftligen begära att få
övergången annullerad. Övergång kan annulleras endast om båda föreningarna är överens. Från det
datum spelaren skulle ha blivit spelklar för den nya föreningen till och med dagen för TK:s beslut
om annullering får spelaren inte spela för någondera förening.

4.12

Dispensskäl för övergång mellan svenska föreningar
Spelare kan representera endast en svensk förening under samma spelår. Om något av följande skäl
föreligger kan dock TK bevilja dispens:
1 Spelaren har efter övergångsperiodens utgång bytt stadigvarande vistelseort.
2 Spelarens moderförening har upphört med verksamheten i spelarens gren (baseboll och softboll).
3 Förening kan inte erbjuda ungdomsspelare speltillfällen inom vederbörandes ålderskategori.
Spelare ska i sådana fall kunna representera högst två föreningar under spelåret.
4 Då särskilda omständigheter föreligger.

4.13

Dispensansökan
För dispensansökningar beträffande övergångar under annan tid än övergångsperioden gäller, utöver
vad som föreskrivs i § 4.12, följande:
1 På övergångsblanketten ska anges orsak till dispensansökan.
2 Av SBSF fastställd dispensavgift ska inbetalas på SBSF:s bankgirokonto. Ange spelarens namn
samt att det rör sig om en dispensansökan. Ansökan behandlas endast om avgiften är betald.
3 Spelare som beviljas dispens är spelklar för den nya föreningen efter kort karens om 14 dagar, i fall
då föreningarna är överens, och i övriga fall efter lång karens om 60 dagar, från TK:s beslut.
4 Spelare som beviljas dispens tillåts spela för moderföreningen fram till dess spelaren blir spelklar
för den nya föreningen.
5 Spelare som inte beviljats dispens och som spelat bindande match för moderföreningen under det
spelår som dispens söktes, tillhör alltjämt moderföreningen och måste anmäla övergång i vanlig
ordning om önskan att byta förening kvarstår.
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4.14

Bindande match
Med bindande match avses match som ingår i det nationella seriesystemet, SM, JSM, USM, DM samt
annan av SBSF eller SDF sanktionerad tävling. Som bindande match räknas även matcher ingående i
de europeiska cuperna.

4.15

Svensk spelares spel utomlands
Svensk spelare som önskar övergå till utländsk förening ska ha SBSF:s tillstånd för detta. Spelaren är
själv ansvarig för att söka detta tillstånd.
Spelaren ska då tillställa TK en ansökan (övergångsblankett)om att få representera viss namngiven
utländsk förening, varvid skäl för föreningsbyte ska anges.
För spelare som ansöker om att få representera annat CEB-lag, ska till ansökan även bifogas CEB:s
transferblankett och tre fotografier (passfoto eller liknande) till SBSF för registrering. För
softbollspelare ska även ISF:s övergångsblankett tillställas SBSF.
Då en spelare som övergått till utländsk förening enligt ovan önskar återvända till svensk förening ska
en administrativ avgift erläggas enligt § 15.06.

4.16

Spelare i distriktsmästerskap
En spelare tillåts delta i DM inom endast ett SDF och kan härvid i samma tävling representera endast
en förening.

4.17

Utvisning och automatisk avstängning
Utvisning av spelare eller coach får ske, om domare så finner nödvändigt, i enlighet med gällande
bestämmelser och regler.
I de fall domare bedömer förseelsen som grov ska spelaren eller coachen automatiskt stå över nästa
schemalagda match som faktiskt genomförs i samma tävling. Domaren ska direkt meddela spelaren
eller coachen härom och beslutet ska antecknas i matchprotokollet. Domaren ska rapportera händelsen
till DG och TK inom 24 timmar efter match. Avstängningen gäller oavsett säsong och serie.
Förseelsen kan också anmälas till JK för bestraffning enligt RF:s stadgar.

4.18

Designated hitter och Designated player
Det är tillåtet att använda designated hitter (DH) i seniormatcher baseboll respektive designated player
(DP) i seniormatcher softboll. Se regel 6.10 regelboken baseboll respektive regel 4 sec 5 regelboken
softboll.
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5.

PROTESTER

5.01

Omfattning
Protest kan inlämnas inom följande tre områden:
1 Spelplan eller planutrustning.
Protest mot spelplan eller planutrustning ska framföras till domaren innan matchen börjat. Det åligger
domarna att i domarrapporten anteckna framförd protest.
2 Domslut som strider mot reglerna (gäller inte bedömningsfall).
Om förening anser att ett fastställt domslut strider mot reglerna har föreningen rätt att inlämna protest
till handläggande instans. För att protest ska vara giltig, måste lagledare meddela domaren före nästa
pitch att protest eventuellt kommer att inlämnas mot domslutet. Protest kan inlämnas mot domslut som
rör safe/out, foul/fair och boll/strike endast om en uppenbar feltolkning av reglerna föreligger. Det
åligger domarna att i domarrapporten anteckna framförd protest.
3 Okvalificerad spelares deltagande i bindande match.
Protest mot okvalificerad spelares deltagande i bindande match tas upp till behandling av JK om den
inkommit inom sju dagar efter match.

5.02

Rutiner
Alla protester utom protest mot okvalificerad spelare ska antecknas i matchprotokollet. Protest och
protestavgift ska vara SBSF tillhanda senast fem dagar efter matchdatum. För protest mot okvalificerad
spelare gäller dock sju dagar i enlighet med § 5.01.3. Protesten ska ange de skäl och bevis på vilka
protesten grundar sig. All skriftlig bevisning som åberopas, såsom matchprotokoll, ska tillställas JK
samtidigt med protesten. Om protesten ogillas är protestavgiften förverkad. Protest behandlas inte
förrän både skrivelse och avgift inkommit till SBSF.
JK har dock rätt att senast två månader efter matchdatum - på eget initiativ - ta upp ett ärende som
annars skulle ha handlagts som ett protestärende, under förutsättning att det är uppenbart att ett sådant
ärende skulle ha föranlett bifall av protest.

5.03

Delgivning
Inkommen protest ska delges berörda parter med begäran om förklaring senast på tionde dagen efter
part fått del av den.

5.04

Handläggning
Alla protester handläggs av JK utom vad avser matcher i DM och serier som lyder direkt under SDF:s
styrelse. Dessa protester handläggs av respektive SDF. SDF:s beslut kan överklagas till JK.

5.05

Deltagande vid beslut
Om ledamot av den instans som har att besluta rörande protesten, är medlem av förening som är part i
målet eller på annat sätt är jävig, får denne inte delta i ärendets avgörande. Varje part äger rätt att, på
egen bekostnad, sända ombud till sammanträde, vid vilken protesten behandlas. Önskemål om sådant
deltagande ska meddelas till handläggande instans, som då är skyldig att kalla parten och ombudet.

5.06

Protest i samband med finalspel
För protest i samband med SM-, JSM- och USM-final gäller att protest mot domslut ska meddelas
domaren före nästa pitch. Medan bollen är död har föreningen tio minuter på sig att inge skriftlig
protest och protestavgift i kontanter. TK:s representant beslutar i protestärendet innan matchen
återupptas. För protester i övrigt gäller §§ 5.01-5.05. För J-SM slutspel (exklusive finaler) gäller
§12.12 respektive § 13.10
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6.

DOPINGBESTÄMMELSER

6.01

Allmänt
SBSF med SDF och medlemsföreningar ska aktivt verka för en dopingfri idrott. För svensk baseboll
och softboll gäller RF:s, IBAF:s och ISF:s regler mot doping.
Ytterligare information om gällande dopingregler och dispens för dopingklassade läkemedel finns på
SBSF:s webbsida.

6.02

Dopingkontroll
Idrottsutövare är skyldig att underkasta sig dopingkontroll enligt den ordning som är fastställd av RF.

6.03

Rutiner
Dopingkontroller genomförs av RF:s Dopingkommission som prövar om misstänkt förseelse ska
föranleda anmälan till bestraffning enligt 14 kapitlet RF:s stadgar. Sådan anmälan görs till RF:s
Dopingnämnd som beslutar om eventuell påföljd.
JK beslutar om bestraffning i alla dopingärenden. Ärendet hanteras i enlighet med 14 kapitlet RF:s
stadgar, där ytterligare information finns att hämta angående bland annat rutiner, bevisföring och
möjlighet att överklaga beslut. Se även § 1.10.

6.04

Dispens
Dispens för dopingklassade läkemedel kan sökas hos RF:s Dopingkommission i enlighet med av RF
fastställda regler för dispens.

6.05

Dopingkontrakt
En förutsättning för spelare, ledare och funktionärer att få representera SBSF utomlands, är att de
undertecknar ett kontrakt, där de förbinder sig att inte i någon form använda dopingpreparat, att ta
avstånd från doping och aktivt verka mot doping i alla dess former inom idrotten.
Spelare ska också vara medveten om att IBAF:s respektive ISF:s dopingkontrakt gäller oavsett om
spelaren deltar i nationellt eller internationellt spel. Kontrakten finns att hämta på SBSF:s webbsida.
Observera att de gäller oavsett om de är fysiskt undertecknade eller inte.

6.06

Påföljder
Spelare som funnits skyldig till brott mot dopingreglerna bestraffas i enlighet med gällande regler hos
WADA respektive RF.
Om fler än en spelare i samma lag gör sig skyldiga till dopingbrott i samma tävling utdöms även
lagstraff. Efter andra förseelsen förlorar laget samtliga matcher som de spelat med denne spelare vid
tiden för eller efter det positiva dopingtestet. Efter en tredje förseelse utesluts laget ur tävlingen.
Notera att IBAF och ISF har olika regler vad gäller konsekvenser för lag och att ovanstående är hämtat
från IBAF.
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7.
7.01

FUNKTIONÄRER
Domare 
SBSF tillsätter en (1) domare i Elitserien och regionala serier baseboll samt i softbollserien.
Hemmalaget tillsätter om nödvändigt den andra domaren. I grundseriespelet tillämpas tvådomarsystem
och i slut-, nedflyttnings- och kvalspel, om möjligt, tredomarsystem. Dessa domare utses av SBSF.
SBSF utser även domare till JSM och USM.

7.02

Domarersättning
Hemmalaget svarar för arvodering av domare. SBSF fastställer årligen funktionärsersättningarna.
Förening kan välja på att betala ut ersättningen direkt i anslutning till match eller senast inom tre
bankdagar efter match. Vid rain out ska arvodet inte återbetalas av domaren, utan föreningen skickar en
räkning till SBSF som har att täcka kostnaden. Om en förening brutit mot § 3.10 eller § 7.04 i fråga om
meddelande till domare om flyttning av match, ska denna förening utbetala arvode och reseersättning
till den eller de domare som blivit drabbade.
Vid fullgörandet av ett suspended game eller en protestmatch ska arvode inte betalas ut till domarna
om de resterande inningarna av matchen spelas samma dag som lagens nästa inbördes möte. Om den
resterande delen av ett suspended game eller protestmatch är längre än tre inningar ska hemmalaget
dock alltid betala arvode till domarna. Hemmalaget har rätt att begära ersättning för arvode från SBSF.
Om fullföljandet av ett suspended game eller protestmatch äger rum vid en tidpunkt då inga
efterföljande matcher mellan lagen finns schemalagda betalas fullt arvode till domarna oavsett hur
många inningar som spelas. Detta arvode betalas ut av hemmalaget, som har rätt att begära ersättning
för detta arvode från SBSF. Med hemmalag menas i det ovanstående det lag som var hemmalag vid
den avbrutna matchen.

7.03

Domaransvarig förening
Förening som står som ansvarig för domare ska betala straffavgift till SBSF om domare inte infinner
sig till match. Befrielse från detta kan ske om upplysningar om förhinder anmälts till DG senast sju
dagar före matchdagen, förutsatt att befrielse medges av DG. Uteblivandet ska anmälas skriftligen av
hemmalaget till TK. Saknas matchfunktionärer ska de deltagande lagen komma överens om ersättare,
samt genomföra matchen.

7.04

Föreningars ansvar gentemot domare
Det åligger varje förening att utse en domaransvarig, som ansvarar för föreningens skyldigheter
gentemot besökande domare och övriga funktionärer. Dessa skyldigheter är:
1 Tillse att domare erhåller hjälp med lokala transporter (ev hämtning) på tävlingsorten eller då
domare färdas i egen bil, vägbeskrivning. Lokala resekostnader på tävlingsorten, för av SBSF
utsedd domare, ska ersättas av hemmalaget enligt § 15.20.
2 Tillse att domare har tillgång till omklädningsrum och duschmöjlighet.
3 Utbetala domarersättning enligt § 7.02 och 15 kapitlet i dessa tävlingsbestämmelser.
4 Meddela domaransvarig, namngivna domare eller föreningar som utsetts att döma match, om
eventuellt flyttad match, enligt §§ 3.09 och 3.10
5 Vid uppskjuten match gäller andra stycket i § 7.02.

7.05

Domarkrav
Saknas domare enligt § 7.01 är hemmalaget ansvarigt för att utbildad domare utses.
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7.06

Matchprotokoll
Matchprotokoll ska föras över samtliga matcher i Elitserien, Kvalserien, regionala serier, juniorserier,
softboll serien och samtliga kvalificeringsmatcher och finaler, i både baseboll och softboll.
TK beslutar i vilken form matchprotokoll ska föras.
Hemmalaget ansvarar för att matchprotokoll förs och att:
1 Protokollföraren uppträder neutralt och sitter rakt bakom hemplattedomaren för att kunna ge akt på
dennes tecken, signaler och domslut.
2 Matchstart antecknas, med avseende på matcher som är tidsbegränsade enligt § 3.03.
3 Protokollet godkänns och signeras av domarna samt båda lagledarna.
4 Båda lagen får varsin kopia på matchprotokollet direkt efter matchens slut.
5 Insända matchprotokollet till SBSF:s kansli inom fem dagar för att bekräfta matchresultat.
6 Bollmärke antecknas i protokollet.
Förening som inte skickar in matchprotokoll enligt punkt 5 ovan betalar straffavgift enligt § 15.09 och
vid upprepade fall kan föreningen uteslutas ur serien av TK.
Hemmalaget rekommenderas betala skälig ersättning till protokollförare.

7.07

Resultatrapportering
I varje förening ska det finnas en resultatrapportör med ersättare som ansvarar för rapportering av
lagets matchresultat, bortregnade matcher och walk over till SBSF. Endast hemmamatcher ska
rapporteras. Ansvariga personer ska namnges till SBSF:s serieadministratörer, så att dessa vet vem som
ansvarar för uppgiften.
Resultatrapportering ska ske till serieadministratör senast en timme efter matchens, eller vid double
header, matchernas slut. I annat fall åläggs hemmalaget att betala straffavgift enligt § 15.10. I övrigt
ska resultatrapportering ske i enlighet med vad TK och/eller respektive serieadministratör beslutat om
inför seriestart.

7.08

Statistik
TK beslutar om vilken form av statistik som ska redovisas årligen.
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8.

UTRUSTNING OCH PLAN

8.01

Personlig utrustning
Slagman och löpare ska bära hjälm med minst ett öronskydd. Juniorer och ungdomar ska emellertid
bära hjälm med två öronskydd. Catcher ska bära hjälm och mask vid såväl uppvärmning som vid spel.

8.02

Slagträ
I seniorserier baseboll är det endast tillåtet att använda slagträn av trä eller så kallade kompositslagträn, vilka godkänts och upptagits på lista som tas fram inför varje säsong av TK. I lägre serier är
det tillåtet att använda slagträn av aluminium, trä, keramik eller grafit. Det påpekas att
kompositslagträn inte är tillåtna i internationella turneringar som följer IBAF:s regler.
Den som önskar få nytt slagträ godkänt till nästa säsong ska senast den 30 juni skriftligen ansöka därom
till TK. Till ansökan ska bifogas ett slagträ av aktuell typ för test.
Lista över godkända slagträn finns tillgänglig på SBSF:s webbsida.

8.03

Matchbollar
Boll av samma märke och typ ska användas under hela matchen. Hemmalaget ansvarar för att det finns
godkända matchbollar i tillräckligt antal för matchens genomförande. Om så inte är fallet kan
hemmalaget åläggas att betala straffavgift till SBSF enligt § 15.14.
Lista över godkända matchbollar finns tillgänglig på SBSF:s webbsida.

8.04

Kravspecifikation för planer högre serier
Följande krav avseende planer gäller för Elitserien baseboll.
-

-

Gräsplan.
Backstop baseboll: min 16 m, max 18 m från hemplattan.
Backstop softboll: min 6,7 m, max 9,1 m från hemplattan.
Pitcherkulle (baseboll).
Fasta baser.
Safety-base (softboll).
Fast hemplatta och pitcherplatta.
Kritade linjer enligt regelbok.
Avgränsat outfield med staket, bandysarg eller liknande – i Elitserien minst 1,2 m högt.
Sjukvårdsutrustning.
Domarutrustning (mask med halsskydd, benskydd, bröstmatta, räknare och borste).
Spelarbänk under tak med plats för 20 personer, min 12 m helst 18 m från foullinjen.
Outfieldmått baseboll: min: 95 m leftfield, 115 m centerfield, 95 m rightfield.
Outfieldmått softboll: min 67,1 m.
Särskild plats för protokollförare.
Omklädningsrum med duschmöjligheter för funktionärer.
Omklädningsrum med duschmöjligheter för gästande lag.
Tillgång till toalett.
Tillgång till telefon vid eller i anslutning till planen under pågående match i händelse av
olycksfall. Denna ska vara bemannad två timmar före och fram till matchstart för eventuella
meddelanden.
Fungerande resultattavla.
Speaker.
Tillgång till dricksvatten vid planens omedelbara närhet.
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8.05

Kravspecifikation för planer lägre serier
Gäller regionala serier, lägre serier, junior- och ungdomsmatcher samt softbollserier administrerade av
SBSF.
-

Enklare backstop.
Kritade linjer enligt regelbok.
Markerad homerungräns med staket, sarg, flaggspel eller liknande.
Spelarbänk för 15 personer.
Sjukvårdsutrustning.
Domarutrustning (enligt vad som sägs i § 8.04).
Omklädningsrum med duschmöjligheter för funktionärer.
Omklädningsrum med duschmöjligheter för gästande lag.
Tillgång till telefon (enligt vad som sägs i § 8.04).
Fungerande resultattavla.
Outfieldmått baseboll: min: 95 m leftfield, 115 m centerfield, 95 m rightfield.
Outfieldmått softboll: min 67,1 m.
Safety-base (softboll).

För ungdomsmatcher gäller planmått enligt kapitel 11.
8.06

Ej godkända planer
TK kan på grund av planförhållanden vägra uppflyttning och i stället uppflytta annat väl kvalificerat
lag. TK kan efter prövning låta laget spela sina hemmamatcher på annan av TK godkänd plan.
Eventuell kontroll av spelplan bekostas av hemmalaget.

8.07

Dispens
Alla avsteg från §§ 8.04 och 8.05 kräver dispens från TK och kan efter skriftlig ansökan beviljas för ett
år i taget.

8.08

Uppdelning av tid före matchstart
Det åligger hemmalaget att uppdela tiden före match enligt följande i mån av tid:
30

+ 30 min slagträning

10

+ 10 min s.k. infield/outfield

10 min för iordningställande av planen
Hemmalaget börjar slagträningen 90 min före utsatt matchtid.
8.09

Tillägg till de officiella reglerna
Dessa tillägg till de officiella reglerna gäller om planen inte är inhägnad.
Om en fielder efter att han fångat en lyra kliver utanför planen är bollen fortfarande i spel. Om en
fielder efter det att han fångat en markboll kliver utanför planen är bollen fortfarande i spel. En fielder
får klättra upp på staketet, bänkar, konerna eller på annan planbegränsning för att fånga en slagen boll.
Fieldern får inte ha någon fot på marken utanför planen när han fångar en lyra eller en markboll.
Fångar en fielder en lyra med någon fot på marken utanför planens begränsningar är det en homerun
om bollen lämnade planen ovanför fairområdet och en foulboll om bollen lämnade planen ovanför
foulområdet.
Fångar fieldern en studsande boll med en eller bägge fötterna på marken utanför planens begränsningar är det en ground rule double om det är en fair boll, medan bollen förblir foul om det är en foul
boll. Bollen är död.
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9.

TURNERINGAR OCH INTERNATIONELLA MATCHER

9.01

Sanktion
Tävling som arrangeras av förening eller enskild ska sanktioneras av TK. Skriftlig sanktionsansökan
ska vara TK tillhanda senast 30 dagar före tävlingsstart. Arrangören ska betala en straffavgift om denne
inte sökt sanktion för aktuell turnering inom föreskriven tid. Sanktionsavgift och straffavgift fastställs
årligen av SBSF, se § 15.08.

9.02

Internationella matcher - sanktion
För genomförande av internationella vänskapsmatcher mellan föreningar eller SDF erfordras sanktion
från TK, som ska underrätta annat eller andra landsförbund om lämnad sanktion. SDF eller förening,
som önskar arrangera eller spela match(er) mot utländska lag ska senast 30 dagar före matchtillfället
söka sanktion hos TK.

9.03

Internationella matcher - begränsning
Det är inte tillåtet att spela match(er) mot lag tillhörande landsförbund, som inte är anslutet till IBAF
alternativt CEB i baseboll, eller ISF alternativt ESF i softboll.

9.04

Europeiska cuper - baseboll
I CEB:s regi spelas årligen en Europacup mellan klubblag i Europa. Sista anmälningsdag för aktuella
klubblag att delta i Europacupen är den 31 oktober föregående år. Denna anmälan ska ske skriftligen
till SBSF för vidarebefordran till CEB.
Beroende på antal platser som Sverige tilldelas av CEB, används följande turordning som kvalificering
till Europacupen:

9.05

1

SM-vinnaren

2

SM-tvåan

3

Vid problem med tillsättning av Europacup-platser tillfrågas därefter lag 1-5 i Elitserien i fallande
ordning baserat på sluttabellen.

Europeiska cuper - softboll
I ESF:s regi spelas årligen cuper mellan klubblag i Europa. Sista anmälningsdag för aktuella klubblag
att delta i dessa cuper är den 31 oktober föregående år. Denna anmälan ska ske skriftligen till SBSF för
vidarebefordran till ESF.
Föreningar erbjuds delta i europeiska cuper enligt följande turordning:
1 SM-vinnare spelar i Europacupen.
2 SM-tvåan spelar i Cupvinnarcupen.
3 Vid problem med tillsättning av Europacup-platser tillfrågas därefter lag 1-3 i softboll serien i
fallande ordning
Enligt beslut av ESF är det möjligt att låna maximalt tre ”pick-up players” som normalt inte är
registrerade för den egna föreningen. Se § 4.07 och ESF:s regler.
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10.

SAMARBETS- OCH FARMARLAGSAVTAL BASEBOLL &
SOFTBOLL

10.01

Ingå samarbetsavtal
Genom att sluta ett skriftligt avtal enligt § 10.02 kan maximalt tre föreningar ingå ett samarbetsavtal.
Endast föreningar som är medlemmar i SBSF kan ingå ett sådant avtal. En förening tillåts ha högst två
lag som de samarbetar med, och dessa kan spela i samma division. Undantag är en Elitserie- förening
som endast kan ha avtal med föreningar som deltar i regionsserier. Har en Elitserieförening ett B-lag i
seriespel kan föreningen endast ha avtal med ytterligare en förening (max tre lag i samma avtal, B-lag
räknas här som ett regionslag).
Softboll: Maximalt två föreningar kan ingå i ett samarbetsavtal.

10.02

Avtal
Samarbetsavtal ska vara skriftliga för att gälla. Samarbetsavtal ska vara TK tillhanda senast den 31
mars, för godkännande inför varje ny säsong.

10.03

Serie
Paragrafen borttagen 2008 genom styrelsebeslut.

10.04

Licensiering
Varje spelare som vill licensiera sig för det andra laget nästa säsong måste göra en regelrätt övergång
enligt § 4.11.

10.05

Överflyttningar - allmänt 
Överflyttningar av ett fritt antal spelare kan ske under hela säsongen, dock får max tre spelare som spelar på
utbyte delta i den aktiva line-upen samtidigt.
a) Lag som deltar i Kvalserien får enbart använda sig av spelare som spelar på utbyte under förutsättning att de
tillhör ett regions lag samt att de har deltagit i Kvalserielaget under någon av de två sista schemalagda
omgångarna av regions serien.
b) Lag som deltar i SM-slutspel får enbart använda sig av spelare på utbyte under förutsättning att de har
deltagit i någon av de två sista schemalagda omgångarna av Elitserien.
Juniorspelare deltar utan restrektioner.
Det ska framgå av matchprotokollet vilka spelare som spelar på utbyte enligt samarbetsavtalet.
Softboll: Max två spelare som spelar på utbyte får delta i den aktiva line-upen samtidigt. Det görs
ingen skillnad på junior- eller seniorspelare i samarbetsavtalen inom softboll. Samarbetsavtalen gäller
enbart under grundserien. Vid slut- eller kvalspel upphör avtalen automatiskt.

10.06

Överflyttningar - rapportering
Överflyttningar enligt § 10.05 kräver inga övergångar, men alla överflyttningar mellan lagen ska, efter
match, omedelbart rapporteras skriftligt till berörda serieadministratörer. I denna rapport ska uppges
spelares namn och födelsedatum samt i de fall denne pitchat, antal inningar. Serie-administratörerna
ska informera lagen om på vilka sätt rapporteringen ska ske.
Spelare som flyttar mellan A- och B-lag inom den egna föreningen behöver ej rapporteras.

10.07

Pitcher/catcherbegränsning
En spelare som är licensierad för ett Elitserielag och som innevarande säsong har använts som pitcher i
Elitserien får fram t.o.m omgång 7 i Elitserien endast pitcha 7 inningar i regionsserien. Efter omgång 7
i Elitserien får en spelare som innevarande säsong pitchat fler än 27 inningar i den förening han eller
hon är licensierad för inte längre pitcha för något av de andra lagen i samarbetsavtalen.
Undantag är en pitcher licensierad för ett regions lag i fortsättnings serien eller en förening som deltar i
kvalserien som kan fortsätta pitcha i ett Elitserielag, under förutsättning att Elitseriens grundserie
fortfarande pågår (omgång 8-16). En pitcher som spelar på utbyte och som deltar i någon av de två
sista schemalagda omgångarna i Elitserien kan fortsätta att spela på utbyte även under SM-slutspelet.
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Ingen begränsning för catchers.
För juniorspelare gäller inte ovanstående pitcherbegränsning
Softboll: Spelare som spelar på utbyte får ej agera pitcher. Spelare på utbyte får agera som catcher i en
av två matcher i en DH.
10.08

Bestraffning
Överträdelser mot dessa regler behandlas enligt bestämmelserna för protest mot okvalificerad spelare,
eller enligt bestraffningsreglerna i §§ 1.11 och 1.12.

10.09

JUNIORER (EJ SOFTBOLL) - Bilda farmarlag
Föreningar kan sluta juniorfarmarlagsavtal. Juniorfarmarlaget ska vara en förening som är registrerad
som medlem hos SBSF under ett annat namn än moderföreningens.
Avtalets syfte är att ge så många juniorer som möjligt en möjlighet att spela juniorbaseboll, genom att
föreningar som inte har tillräckligt med juniorer själva får ett lag kan ge dessa speltid i en annan
förenings juniorlag. Syftet är inte att ge juniorspelare speltid till fler än ett lag och heller inte att två
föreningar ska kunna gå ihop för att bilda ett starkare lag om det innebär att spelare därmed inte får
spela.

10.10

JUNIORER - Avtal
Juniorfarmarlagsavtal ska vara skriftligt för att gälla. Sådana avtal ska vara TK tillhanda senast den 31
mars, för godkännande inför varje ny säsong. I avtalet ska klart framgå vilken förening som är
moderförening och vilken som är juniorfarmarförening.
Ett juniorfarmarlagsavtal är ett självständigt avtal och helt skilt från ett samarbetsavtal enligt
§ 10.02. Juniorfarmarlagsavtal kan skrivas med flera föreningar. Det är tillåtet att sluta
juniorfarmarlagsavtal och samarbetsavtal med olika föreningar.
Juniorfarmarlagsavtal kan skrivas mellan föreningar i samma division (Elitserien), dock gäller ett
sådant avtal enbart i juniorserier och J-SM.

10.11

JUNIORER – Seriespel
Paragrafen borttagen 2007 genom styrelsebeslut.

10.12

JUNIORER - Licensiering
En spelare som önskar licensiera sig för annan förening inför en säsong måste anmäla övergång enligt
reglerna i 4 kapitlet. Det gäller även om övergången ska ske mellan föreningar som har juniorfarmarlagsavtal och även om detta har brutits, oavsett skälet till att avtalet brutits.

10.13

JUNIORER - Överflyttningar - allmänt
Juniorspelare kan representera farmarlaget i en seniorserie samt moderföreningen i juniorserie under
hela säsongen utan förbehåll.

10.14

JUNIORER - Överflyttningar - rapportering
Överflyttningar enligt § 10.05 kräver inga övergångar, men alla överflyttningar mellan lagen ska, efter
första matchen i respektive lag, omedelbart rapporteras skriftligt till serieadministratörerna för såväl
moderföreningens som farmarlagets serie. I denna rapport ska uppges spelares namn och födelsedatum.
Serieadministratörerna ska informera lagen om på vilka sätt rapportering ska ske.
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11.

Ungdomstävlingar

11.01 Allmänt om regler
SBSF:s regler enligt § 1.04 tillämpas med följande undantag och tillägg.
11.02 Åldersgruppering
Ungdomsspelare delas in
i följande kategorier.
Angiven ålder avser
ålder 31 december
innevarande spelår.
Kategori

fr.o.m.

t.o.m.

CEB

ESF

Kadetter

13 år

15 år

Cadet

Cadet

B

10 år

12 år

Juvenile

Minime

C

9 år

Spelare som är för ung
För yngre spelare gäller att dispens inte krävs. Yngre spelare tillåts emellertid delta endast i enlighet
med följande restriktioner:
1) Spelare som är två år för ung tillåts spela endast offensivt och på outfield.
2) Spelare som är tre år för ung tillåts endast spela offensivt.
Till undvikande av missförstånd anges att spelare som är ett år för unga tillåts delta utan restriktioner.
Spelare som är för gammal
För ungdomsspelare som är ett år för gammal gäller att dispens inte krävs. För äldre spelare som är
förstaårs junior eller är två eller fler år för gammal krävs att man ansöker om dispens. Äldre spelare
tillåts emellertid delta endast i enlighet med följande restriktioner:
1) Högst tre överåriga spelare tillåts spela samtidigt.
2) Inga överåriga spelare tillåts spela som pitcher i någon åldersgrupp.
Generella regler
Samtliga dispenser handläggs av TK efter ansökan enligt § 1.03.
Föreningar som använder sig av äldre eller yngre spelare i match eller turnering ska skicka in en lista
på dessa spelare till SBSF för registrering. Listan ska innehålla namn på spelare, födelsedatum,
tillhörande förening samt i vilken åldersgrupp spelaren ämnar delta. Listan ska vara SBSF tillhanda
senast dagen före spelaren används i match.
För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av dessa regler, ska varje spelares födelseår anges på
lineupen.
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11.03 Pitcherregler
Baseboll: Kategori: Kadett - egen pitcher
B - egna lagets coach pitchar (inga bollar räknas, pitchern spelar bredvid)
C - T-boll
I kategori B ska följande alternativa räknesätt gällande bollar och strikes användas efter
överenskommelse mellan lagen före matchstart:
1) Strikes räknas inte,
2) Efter tre strikes kastas tossups eller spelaren slår från tee,
3) Endast strike på sving räknas, eller
4) Normalt räknesätt men inga bollar.
I det fall att B-ungdomar pitchar själva gäller att man inte kan ta poäng på passed ball eller wild pitch.
Slagmannen måste sätta bollen i spel eller få en walk (vid fullt på bas) för att poäng ska kunna komma
in.
Softboll: Kategori A egen pitcher
B egen pitcher
C T-boll
11.04 Pitcherbegränsning 
Baseboll: Spelare som är högst ett år för ung tillåts spela som pitcher i den övre åldersgruppen, medan
överåriga spelare inte får spela som pitcher.
I kadetter tillåts ingen pitcher pitcha fler än tre inningar per match och högst 7 inningar per helg, varvid
ska gälla att en bränd ska motsvara en tredjedels inning.
Dessutom ska s.k. pitchcount läggas till detta så att vid uppnått antal pitchar enligt nedan ska pitchern
bytas ut eller ta annan position, även om tre inningar inte är spelade. Pitchern får dock avsluta påbörjad
at bat mot en slagman. Observera att pitchcountbegränsningen gäller per dag, så ex 3 inningar med 50
pitchar i en match, ger en begränsning av tre inningar och 35 pitchar i nästa match som går samma dag,
för en 11-åring.
13-15 år 95 pitchar per dag
11-12 år 85 pitchar per dag
10 år och yngre 75 pitchar per dag)
Oaktat detta ska dock gälla att spelares inningstal ska nollställas inför finalmatch i kadett-turnering.
Spelarens pitchcount nollställs ej inför en finalmatch.
Egna lagets ledare ansvarar för att hålla räkningen för den egna pitcher.
Softboll: Spelare som spelar på dispens tillåts inte pitcha. För kategori B gäller att ingen spelare tillåts
pitcha fler än fyra inningar per match, sex inningar per dag eller nio inningar per två dagar.
11.05 Antal spelare – byten
Kategori Regler
Kadett - C Inget lag tillåts börja med färre än åtta spelare. Inget lag tillåts avsluta med färre än sju
spelare
Kadett - C Om ett lag endast har åtta spelare räknas inte en bränd då den saknade spelaren i
slagordningen är i tur att slå.
Kadett - Spelare som utbyts under matchen tillåts komma tillbaka in i matchen en gång.
B - C Alla närvarande spelare ska slå (ingår i laguppställningen), dock endast nio spelare på
planen defensivt. Fria byten är tillåtna. Även kategori A (kadett) kan omfattas av regeln.
Ansvarig ledare meddelar före match till motståndare, domare och arrangör om han kommer att
använda sig av regeln eller ej.
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11.06 Sidbyten
För kategori B - C gäller sidbyte vid tre brända eller max sex inslagna poäng.
För kaegori A (kadett) gäller sidbyte vid tre brända eller max 15 inslagna poäng.
11.07 Designated hitter och Designated player
DH (baseboll) respektive DP (softboll) tillåts inte i ungdomsmatcher.
11.08 Mått och pitcheravstånd

Följande planmått gäller för
ungdomsmatcher: Baseboll

Kategori

Pitcher

Baser

Homerun

Kadett

18 m

27,4 m

75 m

B

14 m

18,3 m

60 m

C

T-boll

18,3 m

60 m

Pitcher

Baser

Homerun

A

12,2 m

18,3 m

53,3 m

B

10,7 m

18,3 m

53,3 m

C

T-boll

18,3 m

53,3 m

Softboll

Kategori

11.09 Matchlängd

Följande matchlängder gäller för
ungdomsmatcher: Baseboll

Kategori

Inningar

Maxtid

4-inningsregel

Kadett

7 inn

2,5 tim

14 poäng

B

6 inn

2,0 tim

18 poäng

C

6 inn

1,5 tim

20 poäng

Softboll

Kategori

Inningar

Maxtid

4-inningsregel

A

6 inn

2,0 tim

14 poäng

B

5 inn

2,0 tim

18 poäng

C

5 inn

1,5 tim

20 poäng

Arrangör äger rätt att i ansökan om sanktion begära att matchlängden ska vara annorlunda än ovan
angivning matchlängder.
11.10 Utrustning
Tillräckligt antal bollar ska finnas tillgängliga. Spelare ska ha suspensoar (gäller pojkar), slagmän och
löpare ska ha hjälm med två öronskydd. Inget lag får vägra låna ut sina hjälmar. Catcher ska bära
hjälm, mask och halsskydd vid såväl uppvärmning som vid spel. I ungdomsmatcher (kategori kadett-C)
får ingen spelare använda skor med metallspikes.
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11.11 Stjäla baser
Kategori B Inte tillåtet att stjäla baser. Tillåtet att ta två steg när pitchern släpper bollen. (secondary
lead).
C Inte tillåtet att stjäla baser.
För tydlighetens skull påpekas att det numera är tillåtet att stjäla fullt ut för kadetter och därmed gäller även
regler kring pickoff och balk.

11.12 Extra baser
För kadetter gäller att endast en bas får stjälas vid överkast. Generellt gäller att löparen får avancera en
bas då boll kastas utanför spelområdet.
11.13 Domare
Hemmalaget ska hålla med minst en domare. Finns inte domare får lagen själva göra upp om domare.
Match ska spelas. Se dock §11.19 kring domare i USM.

11.14 Matchprotokoll
Hemmalaget är ansvarigt för poängräkningen, som ska kontrolleras vid varje sidbyte.
11.15 Resultatrapportering
Hemmalaget är ansvarigt för att matchresultatet rapporteras till arrangerande förbund eller serieadministratör. Även bortregnade matcher och walk over ska rapporteras.

11.16 Flyttning av match
Match får endast flyttas om serieansvarig gett tillstånd senast 24 timmar före matchstart. Ändring av
matchdatum måste meddelas motståndarlagets coach och berörda domare senast 24 timmar före
matchstart. Görs inte detta utdöms walk over.
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11.17 Walk over
Om laget inte kommit till match 30 minuter före utsatt tid räknas som det walk over.
11.18 Skiljeräkning
Vid lika matchpoäng skiljs lagen åt enligt nedanstående:
Inbördes möten.
Vinnaren i senaste inbördes möte.
Antal insläppta poäng i snitt per inning som utelag i inbördes möten.
Lottning.
Så snart ett eller flera lag särskiljts från övriga lag ska skiljeräkningen börja om på punkt 1 ovan.
11.19 Ungdoms-SM
USM är SBSF:s officiella mästerskapstävling för kadetter. Tävlingen är endast öppen för rena klubblag
(inga lån mellan föreningar). För att få delta med sitt kadett-lag i USM måste en förening delta i minst
10 matcher av arrangerade cuper och lokala serier under säsongen.
USM spelas i form av ett slutspel där de fyra främsta lagen från en sammanräknad tabell (kallad kadetttabellen) enligt vinstprocent möts. Förlorande lag i semifinalerna möts i en bronsmatch och vinnande
lag i semifinalerna möts i final. Hemmalag i semifinaler och finaler är de högst placerade frånkadetttabellen.

Semifinaler:
1:a i kadett-tabellen – 4:a i kadett-tabellen (Bäst av en match)
2:a i kadett-tabellen – 3:a i kadett-tabellen (Bäst av en match)
Bronsmatch:
Förlorarna i semifinalen Bäst av en match
Final:
Vinnarna
Funktionärer SBSF tillsätter domare till USM. De domare som SBSF tillsätter erhåller arvode,
reseersättning samt logi från SBSF.
Matchbollar
Matchbollar bekostas av arrangerande förening.
Tävlingsjury
För handläggningen av protestärenden och frågor rörande dessa tävlingsbestämmelser i USM,
tillsätter TK en tävlingsjury. Tävlingsjuryn består av en tävlingsledare, som utses av den lokala
arrangören, och en av TK utsedd representant.
Protest
Skriftlig protest ska, tillsammans med av SBSF fastställd protestavgift, lämnas in till tävlingsjuryn
senast 30 minuter efter avslutad match. För protest i finalmatch gäller § 5.06.
SBSF:s TK äger rätt att besluta om alternativ spelplats och spelform.

11.20 Övriga bestämmelser
I övrigt gäller SBSF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.
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12.

JUNIORTÄVLINGAR

12.01 Allmänt om regler
SBSF:s regler enligt § 1.04 tillämpas med följande undantag och tillägg.
12.02 Åldersgruppering
Som juniorspelare räknas spelare från 16 år upp till 19 år under spelåret, ålder avser ålder 31
december innevarande spelår.
Spelare som är för ung
För yngre spelare gäller att dispens krävs. Yngre spelare tillåts emellertid delta endast i enlighet med
följande restriktioner om dispensen går igenom:
Spelare som är ett år för unga tillåts delta utan restriktioner.
Spelare som är två år för ung tillåts spela endast offensivt och på outfield.
Spelare som är tre år för ung tillåts inte spela som junior pga de stora skillnaderna i storlek och styrka mellan
en 19-åring och en 13-åring.
Spelare som är för gammal
Inga spelare som är äldre än 19 år får delta i juniortävlingar, inga dispenser ges.
Generella regler
Föreningar som använder sig av yngre spelare i match eller turnering ska skicka in en lista på dessa
spelare till SBSF för registrering. Listan ska innehålla namn på spelare, födelsedatum, tillhörande f
örening samt i vilken åldersgrupp (juniorer) spelaren ämnar delta. Listan ska vara SBSF tillhanda
senast dagen före spelaren används i match.
För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av dessa regler, ska varje spelares födelseår anges på
lineupen.
12.03 Pitcherregler
Spelare som är högst ett år för ung tillåts spela som pitcher i juniorer.
Juniorpitchers får inte pitcha fler än sju inningar utan att först ha vilat två hela dagar. Detta gäller
även om denne pitchar ett lägre antal inningar under flera dagar. Sådan juniorpitcher får inte
avsluta en match i förlängning om detta innebär att han pitchar fler än sju inningar. Juniorpitcher
som fyller 19 år under spelåret räknas i detta avseende som senior (se §4.08)
12.04 Antal spelare – byten 
Inget juniorlag tillåts börja med färre än åtta spelare. Inget lag tillåts avsluta med färre än sju spelare
Om ett lag endast har åtta spelare eller färre räknas en bränd då den saknade spelaren i slagordningen
är i tur att slå.
Samtliga spelare som utbyts i en och samma match tillåts komma tillbaka in i matchen en gång.
12.05 Designated hitter och Designated player
DH (baseboll) respektive DP (softboll) tillåts inte i juniormatcher
12.06 Matchlängd
Matchlängden som gäller för juniormatcher är 7 innings resp 2,5 timmar, men den lokale arrangören
har rätt att justera detta nedåt om så krävs för att möjliggöra att alla matcher spelas.
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12.07 Domare
Arrangören ska hålla med minst en domare som då är plattdomare. De deltagande lagen ska kunna
själva stå för en basdomare var. Det behöver dock inte vara fler än en basdomare i varje match. Se
dock §12.12 kring domare i JSM.
12.08 Resultatrapportering
Arrangören är ansvarigt för att matchresultatet och protokoll rapporteras/sänds till arrangerande
förbund eller serieadministratör. Även bortregnade matcher och walk over ska rapporteras.
12.09 Flyttning av match
Match får endast flyttas om serieansvarig gett tillstånd senast 24 timmar före matchstart. Ändring
av matchdatum måste meddelas motståndarlagets coach och berörda domare senast 24 timmar före
matchstart. Görs inte detta utdöms walk over.
12.10 Walk over
Om laget inte kommit till match 30 minuter före utsatt tid räknas som det walk over.
12.11 Skiljeräkning
Vid lika matchpoäng (vid ex cuper) skiljs lagen åt enligt nedanstående:
1 Inbördes möten.
2 Vinnaren i senaste inbördes möte.
3 Antal insläppta poäng i snitt per inning som utelag i inbördes möten.
4 Lottning.
Så snart ett eller flera lag särskiljts från övriga lag ska skiljeräkningen börja om på punkt 1 ovan.
12.12 Junior-SM
JSM är SBSF:s officiella mästerskapstävling för juniorer. Tävlingen är endast öppen för rena
klubblag (inga lån mellan föreningar) med undantag för föreningar som har godkända
farmarlagsavtal. För att få delta med sitt juniorlag i JSM måste en förening delta i av SBSF
arrangerad juniorserie under säsongen.
JSM spelas i form av ett slutspel där de fyra främsta lagen från juniorserien (se § 2.18) möts.
Förlorande lag i semifinalerna möts i en bronsmatch och vinnande lag i semifinalerna möts i final.
Hemmalag i semifinaler och finaler är de högst placerade lagen från juniorserien.
Semifinaler:
1:a i juniorserien – 4:a i juniorserien (Bäst av en match)
2:a i juniorserien – 3:a i juniorserien (Bäst av en match)
Bronsmatch:
Förlorarna i semifinalen Bäst av en match
Final:
Vinnarna

i

semifinalen

Bäst

av

en

match

Funktionärer SBSF tillsätter domare till JSM. De domare som SBSF tillsätter erhåller arvode,
reseersättning samt logi från SBSF.
Matchbollar
Matchbollar bekostas av arrangerande förening.
SBSF:s TK äger rätt att besluta om alternativ spelplats och spelform.
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Tävlingsjury
För handläggningen av protestärenden och frågor rörande dessa tävlingsbestämmelser i JSM,
tillsätter TK en tävlingsjury. Tävlingsjuryn består av en tävlingsledare, som utses av den lokala
arrangören, och en av TK utsedd representant.
Protest
Skriftlig protest ska, tillsammans med av SBSF fastställd protestavgift, lämnas in till tävlingsjuryn
senast 30 minuter efter avslutad match. För protest i finalmatch gäller § 5.06.
12.13 Övriga bestämmelser
I övrigt gäller SBSF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

34

13.

JUNIOR-SM SOFTBOLL

13.01

Junior-SM
JSM är SBSF:s officiella mästerskapstävling för juniorer. Blandlag (spelare från olika föreningar) får
delta i JSM softboll utom tävlan. Tävlingen spelas i form av ett slutspel mellan deltagande lag. TK
beslutar om spelform, tid och plats.

13.02

Ålder
JSM är öppen för alla spelare mellan 14 - 19 år samt ungdomsspelare som beviljats dispens av TK.

13.04

Anmälan
Föreningen ska skriftligt anmäla sig till SBSF:s officiella adress på sätt som TK beslutar. Samtidigt
med anmälan ska anmälningsavgift inbetalas.

13.05

Matchlängd
Matcherna spelas i sju inningar, dock högst i två timmar och 30 minuter.

13.06

Funktionärer
SBSF tillsätter domare som bekostas av SBSF, som också ansvarar för och bekostar övriga
matchfunktionärer. För regionala juniorserier tillsätter ansvarig serieadministratör matchfunktionärer.
Deltagande lag kan av tävlingsledningen utses att hålla matchfunktionärer.

13.07

Matchbollar
Matchbollar bekostas av arrangerande förening.

13.08

Designated player
DP tillåts inte i juniormatch.

13.09

Tävlingsjury
För handläggningen av protestärenden och frågor rörande dessa tävlingsbestämmelser, tillsätter TK
en tävlingsjury. Tävlingsjuryn består av en tävlingsledare, som utses av den lokala arrangören, och en
av TK utsedd representant.

13.10

Protest
Skriftlig protest ska, tillsammans med av SBSF fastställd protestavgift, lämnas in till tävlingsjuryn
senast 30 minuter efter avslutad match. För protest i finalmatch gäller § 5.06.

13.11

Övriga bestämmelser
I övrigt gäller SBSF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar för JSM.

14.

SVENSKA CUPEN BASEBOLL

14.01

Svenska cupen
Hela kapitlet borttagett 2009 efter styrelsebeslut.
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15.

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

15.01

Anmälningsavgifter
För deltagande i seriespel i Elitserien och regional serier baseboll samt division I softboll gäller
anmälningsavgifter enligt följande. Avgifterna ska vara betalda senast den 31 januari för aktuellt
spelår:
Serie/Turnering

Serie

Domare

Totalt

Elitserien baseboll

3.000

4.000

7.000

Regional serie baseboll

1.500

3.000

4.500

Softbollserien

3.000

4.500

7.500

Juniorserien

800

-

800

JSM

800

-

800

Ungdoms-SM

500

-

500

Avgifter för regionala senior-, junior- och ungdomsserier fastställs av respektive SDF.
15.02

Licensavgift
Licensavgiften för junior- och seniorspelare är 325 kr per spelår. Licensavgiften för ungdomsspelare
är 100 kr per spelår. Avgiften betalas direkt till Folksam.

15.03

Straffavgift vid försent inskickad licensanmälan
Förening som inte skickat in licensanmälan enligt § 4.03 inom föreskriven tid riskerar att åläggas en
straffavgift om 500 kronor per licenstyp (senior respektive ungdom och baseboll respektive softboll).

15.04

Straffavgift vid försent eller ej utbetalt matcharvode 
Förening som är försenad med betalning av domararvode kan av SBSF dömas att till SBSF betala
förseningsavgift på maximalt 1.000 kr per match och domare. SBSF kan bestämma att förening som
varit försenad med att betala domararvode i fortsättningen ska betala domare kontant omedelbart före
match."

15.05

Dispensavgift
För samtliga dispensansökningar ska en dispensavgift om 200 kr per ansökan erläggas till SBSF.
Övergång med dispens kostar 200 kr per spelare. Dispensansökan behandlas inte förrän avgiften
betalats.

15.06

Övergångsavgift
Vid övergång från utländsk till svensk förening eller lag ska en administrativ avgift om 200 kronor
erläggas till SBSF. Övergångsansökan behandlas inte förrän avgiften betalats.

15.07

Protestavgift
Vid protest i enlighet med tävlingsbestämmelserna ska samtidigt en protestavgift om 500 kr erläggas
till SBSF. Protestavgiften återbetalas om protesten godkännes. Protesten behandlas inte förrän
avgiften betalats.

15.08

Sanktionsavgift
En sanktionsavgift om 2 500 kr för en turnering tas ut för alla turneringar där lag deltar som har
spelare upp till och med A-pojk. Sådan avgift uttas dock endast för turneringar som är rikstäckande.
Någon sanktionsavgift för annat turneringsspel än enligt ovan uttas inte.
För det fall en förening inte ansöker om sanktion i enlighet med §§ 9.01-9.02 uttas en straffavgift om
1 000 kr. För det fall en förening ansöker om sanktion för sent enligt 9 kapitlet, men före
turneringens start uttas en avgift om 500 kr.
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15.09

Straffavgift vid uteblivet matchprotokoll
För försent inskickat protokoll från match i Elitserien, regional serie baseboll, Juniorallsvenskan samt
Softbollserien, uttages en straffavgift om 200 kr per protokoll. För uteblivet protokoll uttages en
straffavgift om ytterligare 500 kr per protokoll vid säsongens slut.

15.10

Straffavgift vid försen matchrapportering
Vid för sen matchrapportering uttages en straffavgift om 200 kr per match.

15.11

Straffavgift vid uteblivna domare
Om förening, som uttagits att döma seriematch, uteblir från matchen, uttages en straffavgift om 500
kr per match.

15.12

Straffavgift vid walk over
Lag som lämnar walk over enligt § 3.06, åläggs straffavgift enligt följande. För Kvalserien och
regionala serier baseboll är beloppet för första walk over 1 000 kr, för andra 1 500 kr och för tredje 2
000 kr. För Juniorallsvenskan och Softbollserien är beloppet för första walk over 500 kr, för andra 1
000 kr och för tredje 1 500 kr. Lämnas walk over i JSM eller USM är straffavgiften 1 000 kr.
För regionala junior- och seniorserier fastställs beloppen av arrangerande organ.

15.13

Straffavgift vid ej korrekt övergång
Spelares nya förening kan bestraffas med en straffavgift om 500 kr om § 4.11 inte efterföljs.

15.14

Straffavgift för ej godkänd matchboll
Hemmalag som bryter mot § 8.03 åläggs straffavgift om 500 kr per match.

15.15

Straffavgift farmarlag
Farmarlag som bryter mot §§ 10.06 eller 10.14 åläggs avgift om 500 kr.

15.16

Straffavgift i fall av för litet antal spelare vid matchstart
Förening som inte efterlever bestämmelserna i §§ 3.04 och 4.03 skall betala straffavgift om 1 000 kr
per match.

15.17

Resebidrag
Nya föreningar som inträder i seriesystemet kan ansöka om resebidrag hos SBSF. Bidraget söks från
SBSF senast den 31 oktober det år då resorna gjordes. Följande fördelningsprincip gäller:
1:a året föreningen deltar i av SBSF arrangerat seriespel med sex kr per mil.
2:a året föreningen deltar i av SBSF arrangerat seriespel med tre kr per mil.
Ersättning utgår inte för de 300 första milen.

37

15.18

Funktionärsarvoden 
Förening kan välja att betala domararvoden direkt i anslutning till match eller senast inom tre
bankdagar efter match, utgår enligt följande:
DOMARE - BASEBOLL
Kategori

Elitserien / Kvalserien

Regional serie

JSM/USM/Juniorserien

Elitdomare

600:-

400:-

350:-

Förbundsdomare

400:-

300:-

250:-

Distriktsdomare

300:-

200:-

200:-

DOMARE - SOFTBOLL
Kategori

Softboll serien

JSM

Elitdomare

500:-

200:-

Förbundsdomare

350:-

100:-

Distriktsdomare

200:-

75:-

Outbildad

100:-

Elitdomare som dömer tillsammans med Distriktsdomare ska erhålla 100:- i extra arvode per match.
Utbildad domare som dömer ensam eller tillsammans med outbildad domare ska erhålla 200:- i extra
arvode per match.
För samtliga domare gäller att vid resa överstigande 100 km enkel resa i samband med dömande, ska
domaren erhålla ett extra arvode om 100 kronor per speldag. För resa överstigande 200 km enkel resa
är motsvarande belopp 200 kr.
Domare som under samma speldag tvingas döma bakom plattan i fler än en match ska erhålla ett
extra arvode om 100 kr per match utöver den första. Detta extra arvode ska ersättas av domarkollegan
som inte dömer bakom plattan.
För stegklass hänvisas till DG:s klassificeringsbestämmelser och officiella domarlista.
Om domare anländer till matcharenan så försenad att hon/han därmed orsakar att matchstarten
fördröjs, är hemmalaget berättigat att innehålla halva matcharvodet (ordinarie arvode jämte extra
arvode vid resa överstigande 200 km) för den domaren och för den matchen. Detta gäller dock inte
om domaren har en giltig ursäkt till förseningen, exempelvis tågförsening eller annan omständighet
utanför domarens kontroll. Sådan nedsättning av arvodet kan också ske om domaren måste avvika
från matchen innan den är avgjord. Om domaren och hemmalaget inte är överens om nedsättning av
arvodet får sådan inte ske i samband med matchen. Hemmalaget kan dock inom sju dagar vända sig
till DG genom SBSF:s kansli med begäran om att återfå halva arvodet. Frågan prövas därefter av DG
efter att ha hört parterna. Om domare reser tillsammans med annan domare till matcharenan gäller
detta stycke båda domarna oavsett vem av dem som orsakat förseningen. I riktlinjer och
regeltolkningar finns anvisningar för när domarna bör anlända till matcharenan och de förberedelser
de har att utföra innan matchstart.
PROTOKOLLFÖRARE
För arvodering av protokollföraren svarar hemmalaget, som ersätter denne enligt överenskommelse
mellan föreningen och protokollföraren.
Hemmalaget rekommenderas betala skälig ersättning till protokollförare.
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15.19

Resekostnadsersättning för domare
Resekostnader ersätts av SBSF för domares resor med billigaste färdsätt till de matcher han/hon, av
DG, uttagits att döma (Elitserien, regionala serier, JSM och USM i baseboll samt Softbollserien och
JSM i softboll). Om tågförbindelse saknas, tågresa innebär ett dyrare alternativ eller tar orimligt lång
tid, får bil eller i vissa fall flyg användas. Domaren ska omgående dock senast den 30 november
aktuellt spelår skicka reseräkning till SBSF. Om reseräkning inges senare utbetalas inte någon
ersättning. Till reseräkning ska bifogas kvitton, biljetter etc till styrkande av kostnaden. Undantag
från dessa regler kan lämnas av DG i enskilda fall. Dessa bestämmelser måste vara uppfyllda för att
ersättning ska utbetalas:
1 Tågresa: Tåg eller annat landbundet färdmedel ska användas i största möjliga utsträckning. SBSF
ersätter kostnaden för en plats i andra klass inkl ev. kostnad för sittplats, tågplats, sovplats i
trebäddskupé eller liggplats. Samtliga möjliga rabatter (röda avgångar, studerande, etc) ska
utnyttjas.
2 Egen bil: Egen bil får användas då reskostnaden blir lägre per person än motsvarande resa med
t ex tåg, exempelvis vid samåkning. Resa i egen bil kan ersättas i andra fall, då med motsvarande
biljettkostnad för tåg eller buss. Ersättning för bilresa utgår med avdrag som godkänns enligt
inkomstskattelagen.
3 Moped och Motorcykel: Vid resa med moped eller motorcykel utgår ersättning med 60 öre/km.
4 Flyg: Flyg får endast nyttjas då resvägen, enkel resa, överstiger 500 km, eller om resanden genom
att använda flyg kan undvika en annars nödvändig övernattning, eller om flyg innebär ett billigare
alternativ än tåg eller egen bil. Flygresor och resor mellan bostaden och flygplatsen ersätts efter
godkännande av DG.
5 Lokal kollektivtrafik och taxi: Lokala transporter på bostadsorten (billigaste färdsätt) ersätts av
SBSF enligt kvitto. Se även § 15.20.
6 Logikostnader: Övernattning på tävlingsorten får endast ske om det på orten spelas matcher två
eller flera dagar efter varandra (varvid ersättning endast lämnas för övernattning mellan
speldagarna) eller om det på grund av tillgången på kommunikationer eller annars är oskäligt att
fordra att domaren reser till bostaden. Boende ska ske på för orten billigast möjliga
pensionat/motell/hotell. Ersättning lämnas för del i dubbelrum om det är två domare som
övernattar på orten. Det är endast boendekostnaden som ersätts och således inte kostnader för
exempelvis telefon, betal-tv och måltider, med undantag för frukost om sådan ingår i priset för
boendet. Fakturering av rese- och logikostnader direkt från leverantören får endast ske efter
godkännande av DG.

15.20

Resor på tävlingsorten
Hemmalaget är ekonomiskt ersättningsskyldigt för samtliga lokala resor på tävlingsorten, t ex
transport från flygplats, järnvägsstation, bostad eller motsvarande, dock endast för billigaste färdsätt.
Se § 7.04 om hämtning och 15.19 ovan. Hemmalaget är ekonomiskt ersättningsskyldigt för samtliga
lokala resor då tävlingsorten sammanfaller med bostadsorten. Domaren är inte berättigad till
ersättning om hemmalaget erbjuder sig att skjutsa domaren på tävlingsorten.
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