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Svenska Polisidrottsförbundet 
 
 
 

Grenbestämmelser - SPM i fotboll 
 
Mästerskapen anordnas för dam- och herrlag. Varje förening/polisområde har rätt att delta med lag. 
Om arrangerande förening ska delta med lag, så är deras lag direktkvalificerat till slutspelet. 
 
Matcherna spelas med sju spelare i varje lag. En trupp med högst tolv spelare får anmälas. Alla tolv 
spelarna får användas i varje match i såväl kval- som slutspel. 16 herr- och 16 damlag spelar slutspel 
som består av fyra grupper om fyra lag i varje. 
 
Arrangören får bestämma matchtiderna under så väl kvalspel som slutspel. 
 
Damer får ingå i herrlag. Herrar får inte ingå i damlag. 

Kvalspel 

Skulle fler lag än 16 anmäla sig sker ett geografiskt indelat kval. Arrangerande idrottsförening beslutar 
hur kvalet i de fallen ska se ut. Lottning sker för att utse vem som har hemmaplan. Den idrottsförening 
som vinner favör av hemmaplan ansvarar för att spelplats och speldatum kommer motståndare till 
känna i god tid. Idrottsförening med hemmaplansfavör ansvarar även för att domare utses. 
 
Protest mot gruppindelningen/spelordningen/speltiderna avgörs av SPI:s tävlingskommitté. 

Reservplatser 

Arrangörens val av vilket lag som står först på tur att ersätta ett avhoppat lag ska grundas på vilket av 
de förlorande lagen, som har varit närmast seger i sin senaste kvalmatch. 
 
Turordning: 
1. utslaget på straffsparkar 
2. utslaget efter förlängning 
3. bäst målskillnad 
4. flest antal gjorda mål 
5. lottning 

Slutspel 

Slutspelslagen indelas grupper. Inplacering görs genom lottning. Grupperna spelas som enkelserier. 
Protest mot lottning avgörs av tävlingsdomaren. Placeringen avgörs efter poängtalen 3-1-0. 
 
Vid lika poäng är särskiljande faktorer: 
1. målskillnad 
2. flest gjorda mål 
3. inbördes möte 
4. lottning 
 
Vid slutspel med 16 lag i vardera tävlingskategorin, så går 1:an och 2:an i varje grupp vidare till 
kvartsfinal. 3:an och 4:an i varje grupp spelar placeringsslutspel. 
 
Om match vid ordinarie speltidens slut är oavgjord, så kan förlängning med 2x10 minuter efter lottning 
av sida eller så så avgörs matchen direkt genom straffsparkar. Arrangören får bestämma om 
mästerskapet kommer spelas med förlängning eller inte innan straffsparkar avgör. 
Varje lag har fem straffar, som spelas varannan gång. Är resultatet därefter oavgjort, så fortsätter 
straffläggningen på samma sätt, tills ena laget tagit ledningen och därmed vunnit 
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Tillägg 

Vid slutspel med färre lag ner till 12 lag, så anpassas grupperna så att kvartsfinal i vart fall spelas. 
 
Vid färre än 12 lag så anpassas turneringen enligt nedan modell. 
 
Om det inte blir två fulla grupper, så spelar man en rak serie. 
 
Vid fem anmälda lag, så blir det en grupp, där alla lag möter varandra (fyra matcher). Laget med flest 
poäng vinner. 
 
Vid fyra anmälda lag, så möter lagen varandra (tre matcher). För att det ska bli fyra matcher, så möts 
ettan och tvåan i en final samt trean möter fyran i en bronsmatch. 


