Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter gällande serier för
Ungdom 13 till 17 år 2017

1.

Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan
Upplands Fotbollförbund administrerar tävlingen.
Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.
Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) beslutar i ärenden om
tävlingsbestraffningar enligt gällande tävlingsregler samt i bestraffningsärenden enligt
14 kapitlet RF:s stadgar gällande matcher i Ungdom 13 till 17 år.

2.

Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF/UFF:s Tävlings- och
Representationsbestämmelser i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i SvFF/UFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.
Upplands Fotbollförbunds TK har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte
beaktats i dessa föreskrifter.

3.

Anmälan
Anmälan görs i Fogis.
Tävlingen gäller för pojkar och flickor i åldersgrupperna 13 till 17.
Kombinationslag får delta i seriespelet.

4.

Seriesammansättning
I varje åldersgrupp delas lagen in geografiskt.
Beroende på antal anmälda lag i åldersgrupperna är målsättningen att skapa
10 lagsserier vilket ger 18 matcher/lag.
Grupper med färre antal lag kan med fördel lottas med flera möten än dubbelmöten.

5.

Utbildningskrav på ledare
Krav på Bas 1/C-Diplom i alla åldrar och nivåer
Kravet gäller en person i ledarstaben.
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6.

Speldagar och arrangemang
Upplands Fotbollförbund genomför lottning och fastställer speldag för varje omgång.
Det är hemmalaget som ordnar spelplan.
Hemmalaget är primärt ansvarigt för att matchen kan genomföras.
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus.
Föreningen kontaktar varandra i serien och kommer överens om matchtiderna.
Därefter registrerar lagen/föreningen tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast den 31 mars.
Utsatta datum gäller som speldagar.
Föreningarna kan komma överens om ändrad speldag.
Speldagarna ska förläggas i ”anslutning till” spelomgången, d.v.s. antingen ett par
dagar före eller ett par dagar efter den dag som angivits i respektive omgång i förslaget.
Vårens matcher skall vara spelade innan första omgången på hösten.

7.

Avgifter

7.1

Serieavgift
Ungdomslag 11-manna:
Ungdomslag 9-manna:

1150 kr.
1150 kr.

7.2

Lag som utgår/uteblir
Se gällande Tävlingsbestämmelserna (TB).

8.

Priser
Ungdom 13-17 år

9.

1:a lag UFF:s plakett i brons 18 spelare, 2 lagl.

Matcher på Åland
Vid matcher på Åland är det lokal tid som anges i spelprogrammet.
Gällande resan till Åland, se speciella avtal på hemsidan.
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10.

WO
I seriespel – fram till den sista omgången
I distriktets serier för ungdom 13-17 år får w.o. lämnas en gång per spelår. Lag som
lämnat w.o. till match, till vilket laget blivit kallat, förlorar matchen med resultatet 0- 3
och påförs en w.o.-avgift som är lika med ny anmälningsavgift, se gällande
Tävlingsbestämmelserna (TB)
Om ett lag lämnar w.o. två gånger under spelåret, fram till den sista omgången,
utesluts laget ur serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och såväl lagets som
motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras.
Uteslutet lag påförs en avgift, se gällande Tävlingsbestämmelserna (TB).
Om särskilda skäl föreligger kan UFF:s DpU besluta om fortsatt deltagande i seriespel.
I seriespel – under den sista omgången
Om lag uteblir, lämnar w.o. från den sista ordinarie seriematchen ska laget som lämnat
w.o. förlora matchen med resultatet 0 – 3 och resultatet inräknas i serietabellen.
Obs! Serietabellen räknas inte om. Därefter utesluts laget ur serien.
Uteslutet lag påförs en avgift se gällande Tävlingsbestämmelserna (TB).

11.

Antal spelare
18 spelare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla avbytare får bytas in under
match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets
gång, s.k. flygande byte.
Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett
om de blivit inbytta eller ej. Utvisad spelare får inte ersättas.

12.

Resultatrapportering
I de matcher där Upplands Fotbollförbund tillsätter domare är det domaren som senast
30 minuter efter spelad match ansvarar för att rapportera matchresultatet och annan
information på sätt som Upplands Fotbollförbund anvisar.
I övriga serie- och cupmatcher administrerade av Upplands Fotbollförbund
(undantaget serier utan resultatuppföljning) ska hemmalaget senast 60 minuter efter
avslutat match via SMS inrapportera slutresultatet eller genom inloggning i Fogis.
Detta sker enligt följande: Ange matchnummer mellanslag hemmamål mellanslag
bortamål. SMS skickas till 0730-126126.
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13.

Domare

13.1 Gällande P16-17 samt F17-19
Upplands Fotbollförbund tillsätter domare.
13.2 Gällande övriga serier
Hemmalaget tillsätter domare.
13.3 Utbildningskrav domare
Föreningsdomare som dömer 9- och 11-mannafotbollen ska vara utbildade.
Detta i enlighet med direktiv från Domarutskottét
14.

Matchdräkt
Bortalagen ska förvissa sig om motståndarnas dräktfärger och vid behov medföra
reservställ.

15.

Utvisningar/avvisningar
Se regler för Utvisningar/avvisningar i Tävlingsbestämmelserna (TB).

16.

Spelarens utrustning
Benskydd ska användas och är obligatoriskt för alla spelare.
För spelare som är 15 år och äldre måste benskydden vara av godkänt fabrikat.
Skruvdobb av metall och med färre än 4 dobbar bak och 6 dobbar fram är
förbjudna för pojkar och flickor i 14-års serier och yngre.

17.

Spelarförteckning (domarrapport)

17.1 Serierna för P16-17 och F17-19.
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas
i Fogis. Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna senast 48 timmar efter
avslutad match rapporteras till UFF via Fogis.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa
sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom
96 timmar från matchdagen, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse
av domarrapport. Sådan begäran görs till UFF.
Spelarförteckningarna förvaras av domare fram till 31 oktober.
17.2 Serierna för övriga ungdomsserier 13 till 17 år.
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas
i Fogis. Bortalaget lämnar över sin ifyllda och underskrivna spelarförteckning till
hemmalagets ledare innan matchstart.
Hemmalagets och bortalaget spelarförteckning, som ska vara underskrivna av
berörda föreningars ledare, förvaras av hemmalaget fram till 31 oktober samma år.
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18.

Övrigt

18.1 Omklädningsrum och tvagningsmöjligheter.
I matcher där omklädning ej kan ske i direkt anslutning till spelplanen måste
hemmalaget, i god tid, meddela motståndarna om detta.
Bortalaget skall ha tillgång till omklädningsrum och tvagningsmöjligheter.
Hemmalaget är skyldigt att se till att detta erbjuds!
18.2 Bollar
Hemmalaget är skyldigt att tillhandahålla minst tre träningsbollar till
motståndarlaget före match. Hemmalaget skall också tillhandahålla minst två
fullgoda matchbollar.
18.3 Åldersstopp
Majoriteten av matchtruppen bör inte vara yngre än den ålder serien gäller för.
OBS: I åldersgrupperna P13 och F13-14 gäller att majoriteten av matchtruppen
inte ska vara yngre än den ålder serien gäller för.
18.4 Time Out
I åldersgrupperna 13 till 17 år gäller att:
”Time out” kan begäras av respektive lagledare en gång/halvlek under
matchen. Även domaren kan begära ”time out” två gånger/match.
Tiden för ”time out” får uppgå till max 60 sekunder och kan endast begäras
under avbrott i spelet.
18.5 Serietabeller
Serietabeller tillämpas i seriespelet 13 till 17 år.
18.6 Överåriga
Generell dispens:
Antalet överåriga spelare i matchtruppen får inte vara i majoritet.
D.v.s. får inte överstiga hälften av antalet spelare i matchtruppen.
Avsikten med den generella dispensen:
Att möjliggöra seriespel för föreningar med spelarbrist.
Att möjliggöra nivåanpassning i matcher.
Om antalet spelare i seriens rekommenderade ålder inte räcker till för att fylla
ett lag skall man i första hand fylla på med yngre spelare. Om man tvingas
använda överåriga spelare enligt gällande regelverk skall ledaren informera
motståndarlaget om detta inför aktuell match.
Pojkar: Generell dispens för 1 år äldre än rekommenderad ålder.
Flickor: Generell dispens för 2 år äldre än rekommenderad ålder.
Dispens kan sökas för äldre:
Ansökningarna bör prövas utifrån att så många som möjligt ska beredas plats
att spela fotboll.
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18.7 9-manna.
Planstorlek: 65-73 x 50-55 m.
Den rekommenderade planstorleken för en 9-mannaplan är enligt ovan med ett
straffområde om 30 x 12 m. Om det finns separata 9-mannaplaner, är detta att
föredra. Använd straffområdeslinjen som kortlinje. För sidlinjen utgå från
hörnet på straffområdet, gå 7 meter ut och kona sidlinjen därifrån.
På en normalstor 11-manna plan (105 x 65 m) ger detta en planstorlek på 72 x 54 m.
Straffområdet, som skall finnas markerat, mäter 30 x 12 m.
Målstorlek: 5 x 2 m, s.k. 7-mannamål (avstånd till straffpunkten skall vara 9 meter).
Om inte planerna redan är linjerade med 9-mannalinjer så finns möjligheten att
kona upp planen. Straffområden kan med fördel konas med s.k. gummiplattor.
Övrigt för 9-manna:
Reglerna är samma som för 11-mannafotbollen med t.ex. offside.
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18.8 Information indelning Flickor
Spelform
11-manna
11-manna
9-manna
9-manna

Ålder
17-18-19
14-15-16
13-14
13-14

Gruppering

Åldersstopp

Notering

Avancerad
Grund

Åldersstopp (ska)
Åldersstopp (ska)

Se 18.3
Se 18.3

Speltid
2 x 45
2 x 40
2 x 35

Bollstorlek
5
5
4

Notering

Åldersstopp

Notering

Geografisk indelning
Geografisk indelning

18.9 Speltid och bollstorlek Flickor
Spelform
11-manna
11-manna
9-manna

Ålder
17-18-19
14-15-16
13-14

18.10 Information indelning Pojkar
Spelform
11-manna
11-manna
11-manna
11-manna
11-manna
11-manna
9-manna
9-manna
9-manna

Ålder
16-17
16-17
15
15
14
14
14
13
13

Gruppering
Avancerad
Grund
Avancerad
Grund
Avancerad
Grund

Åldersstopp (bör)
Åldersstopp (bör)
Geografisk indelning Åldersstopp (bör)
Avancerad
Åldersstopp (ska)
Grund
Åldersstopp (ska)

Se 18.3
Se 18.3
Se 18.3
Se 18.3
Se 18.3

18.11 Speltid och bollstorlek Pojkar
Spelform
11-manna
11-manna
11-manna
9-manna

Ålder
16-17
15
14
13

Speltid
2 x 45
2 x 40
2 x 35
2 x 35

Bollstorlek
5
5
5
4

Notering

Föreskrifterna fastställda av Upplands Fotbollförbunds Styrelse den 2 november 2016.
Notera att Tävlingsföreskrifterna, vad avser kalenderåret 2017, kan komma att förändras beroende på
oförutsedda händelser.
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