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1. REGLER SM 

 
1.1 SM är en nationell turnering organiserad av Svenska Skridsko-, Kälk- och 
Rullidrottsförbundet (SweSports) tillsammans med arrangörsförening. 

1.1.1 Intresseanmälan för att arrangera SM ska ske senast 30 september. Arrangör 
meddelas utav SweSports senast 30 oktober. 

1.1.2 SM hålls årligen mellan 1 mars och 31 maj. Mästerskapen ska förläggas under en 
helg. 

1.2 Som spelare i SM välkomnas alla som identifierar sig som ciskvinnor, transkvinnor, 
ickebinära och transmän, i enlighet med gällande genderpolicy för SweSports. 

1.2.1 Alla spelare måste vara licensierade av SweSports. 

1.2.2 Spelaren måste vara licensierad i föreningen den representerar. 

1.2.3 SM har en undre åldersgräns på 16 år (födelseår gäller). 

1.3 SweSports är ansvariga för att marknadsföra SM på hemsidan www.swesports.org, 
lokalt marknadsförs turneringen av föreningen som arrangerar SM. 

1.4 Arrangörsföreningen är ansvarig för att SM-reglerna finns lättillgängliga under 
turneringshelgen för spelare och officials.  

1.5 Vid eventuell tvist i någon fråga är det upp till SweSports att fatta avgörande beslut. 
 

2. MEDVERKANDE LAG  

2.1 Till SM kvalificerar sig de 6 högst rankade svenska lagen enligt Flat Track Stats 
Women Europe Rankings (http://flattrackstats.com/rankings/women/women_europe). 
Uttagning sker den 15 januari samma år som mästerskapen. 

2.1.1 För att ett lags ranking ska räknas som aktuell ska laget ha spelat minst tre matcher 
rapporterade till Flat Track Stats under föregående år. 

2.1.2 Senast 31 januari ska kvalificerade lag bekräfta sitt deltagande. 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2.1.3 Om något av de 6 högst rankade lagen inte planerar att delta på SM meddelas detta 
till förbundet senast den 31 januari och platsen går därefter till laget som står näst på tur,  
förutsatt att föreningen inte redan har ett lag med bekräftat deltagande på SM på topp 6.  

2.1.4 Om ett lag inte meddelar sitt deltagande till förbundet i tid går inbjudan automatiskt 
vidare till det lag som är näst på tur. 

2.1.5 Varje förening kan endast delta med ett lag på SM. 

2.2 Varje förening kan delta med ett lag på 20 spelare. Dessa 20 spelare kan väljas fritt 
bland föreningens licensierade medlemmar och utgör lagets charter.  

2.2.1 Samtliga lags charters skall skickas in till förbundet senast 30 dagar innan SM. 
Förbundet ansvarar för att uppdatera charters och informera turneringens Head Official 
(THO). Efter inskickad charter får den ej uppdateras. 

2.2.2 Roster på max 15 spelare för varje match presenteras för matchens Head NSO. 
Head NSO beslutar om när och hur rostern ska lämnas in. Dessa 15 spelare väljs fritt från 
lagets charter och behöver inte vara samma för varje match under SM.  
 

3. MATCHSTRUKTUR  

3.1 Strukturen för turneringen ska följa detta upplägg: 
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3.1.1 Eventuella avvikelser i matchstrukturen kan godkännas av förbundet vid särskilda 
skäl. Detta ska informeras om i ansökan för mästerskapet. 

3.1.2 Om det något år skulle vara färre deltagande lag än 6, kan ett annat upplägg 
tillämpas. Detta beslutas av förbundet i samråd med arrangörsförening. 

3.2 Om ett lag inte dyker upp till en match, slutar matchen 500-0 matchpoäng till det 
närvarande laget. 

3.3 Den organiserade föreningen får ha andra matcher eller events i samband med 
turneringen, men ej på bekostnad av ordinarie SM-matcher. 
 

4. AVSTÄNGNING  

4.1 Avstängning kan ske då en aktiv brutit mot idrottsrörelsens uppförandekod (https://
www.rfsisu.se/download/18.1c0dd1d2184b922f1089448f/1669982058700/
Uppf%C3%B6randekod.pdf). Med aktiv menas spelare, bench crew och funktionärer. 

4.2 Möjlig avstängning ska ske inom fjorton dagar av en kommitté bestående av THO, HO 
och alla officials som bevittnade händelsen. Händelsen anmäls även till förbundets 
disciplinnämnd som fattar beslut om längden på avstängningen. Ett beslut med skriftliga 
uttalanden ges till den aktive och dennes förening.  

4.3 En avstängd aktiv har fjorton dagar på sig att inkomma med en överklagan som ska 
behandlas inom sju dagar. 

5. REGELBROTT OCH LAGSTRAFF 

5.1 Om domare har dömt i strid mot reglerna, turneringen har hållits i strid med reglerna 
för SM eller WFTDA, eller om ett lag eller enskild(a) spelare gynnas av bedrägeri eller på 
annat sätt har agerat mot reglerna för SM eller WFTDA, kan motståndarlaget skicka en 
överklagan till Head Officials för SM. 

5.2 Ett beslut kan bli överklagat genom att föreningen skriver en vädjan till SweSports 
inom fjorton dagar. SweSports och disciplinnämnden kommer sedan att ta beslut inom 
trettio dagar. 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5.3 Förseelser straffas beroende på hur allvarligt fallet är. Det är förbundet som avgör 
graden av förseelse. 

5.4 Klagomål och utfall är offentlig information. 
 

6. TURNERINGEN  

6.1 Matcher kommer att bli publika events automatiskt. Om det inte är möjligt, är det 
tillåtet att ha stängda turneringar. 

6.1.1 Om det blir en stängd turnering måste det organiserade föreningen bjuda in minst 
två representanter från varje deltagande förening. 

6.2 Matcherna ska livestreamas genom Solid Sport. Är inte detta möjligt måste en 
ansökan om dispens komma in till förbundet minst två veckor innan turneringen. Då 
förbundet har ett avtal med Solid Sport om att alla matcher ska sändas blir det ett 
avtalsbrott om så inte görs och förening som inte efterlever detta kommer bötfällas med 
2000kr. 

6.3 Alla matcher anmäls till Derbykalendern av förbundet när spelschemat är klart för att 
licensförsäkringen ska gälla. 
 

7. SCHEMA  

7.1 Arrangörsförening är ansvarig för slutgiltigt schema och ska skicka ut detta till alla 
medverkande lag snarast möjligt för att ge möjlighet till kommentarer och eventuella 
förändringar. 
 

8. REGLER OCH ÄNDRINGAR  

8.1 Gällande SM-regler finns tillgängliga på swesports.org för att ge möjlighet till 
genomläsning och kommentarer innan lagen ska anmäla sitt deltagande. 

8.1.1 Spelreglerna som används är de senaste WFTDA-reglerna och relevanta WFTDA 
policydokument. Om nya regler kommer ut inom fyra veckor innan match krävs skriftligt  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avtal för att använda dem, annars spelas matcherna enligt tidigare regler. 

8.2 Förslag om förändringar i reglerna inför nästkommande säsong skickas till förbundet 
senast den 30 september. Förbundet tillsätter därefter en arbetsgrupp som tar fram ett 
utkast utifrån förslag som inkommit. Utkastet ska skickas till föreningarna för 
godkännande senast den 30 november eller annat, av förbundet, kommunicerat datum 
och (enkel) majoritet beslutar. 

8.2.1 Om en förening inte svarar på det utskickade ändringsförslaget inom 30 dagar, 
antas det att föreningen svarar JA till förslaget. 

8.3 Vid konfliktsituationer används följande ordning: 
	 1. Svenska Mästerskapets regler; 
	 2. WFTDA-regler och WFTDA-policydokument där det är applicerbart för Flat Track 	
	 Roller Derby. 
 

9. OFFICIALS  

9.1 Inför SM väljer SweSports två Head SO och två Head NSO.  

9.1.1 Arrangörsföreningen tillsammans med utsedd THO är ansvariga för att rekrytera 
och välja ut SO och NSO för turneringen. Detta genom att ta fram riktlinjer för uttagningar 
samt finnas tillgängliga för rådfrågning under förberedelserna till turneringen. 

9.2 Turneringens Head Officials ska stödja arrangörsförening och deltagande föreningar i 
uttagningar av officials till turneringen. 

9.3 Varje deltagande förening förväntas bidra med minst två officials (SO eller NSO) till 
SM, dessa är dock inte garanterade att få delta. 

9.3.1 Om en förening inte kan bidra med egna officials ansvarar den föreningen för att 
rekrytera andra officials från andra föreningar och stå för deras eventuella resekostnader 
i anslutning till SM, om dessa inte redan täcks av annat resebidrag. 

9.4 Det är inte tillåtet att kombinera rollen som domare med rollen som spelare eller 
bänkpersonal under SM. 

9.5 Organiserande förening ansvarar för att ordna kostnadsfri logi för alla medverkande 
officials. 
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10. PRISER  

10.1 Medaljer för första-, andra- och tredjeplacering beställs och delas ut av SweSports. 

10.2 Den vandringspokal som instiftades vid SM 2022 skall tilldelas laget som blir 
Svenska mästare. SweSports är ansvariga att efter avslutad turnering gravera en plakett 
med årtal och vinnande förening som sedan fästs på pokalen.  

10.2.1 Vinnande förening ansvarar för förvaring av vandringspokalen fram till nästa SM 
och är skyldiga att se till att pokalen finns på plats inför SM nästkommande år. 
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