Föreskrifter för Widerlöv Cup
damer och herrar 2017
Fastställda av VFF:s styrelse 2016-11-23

1 kap. – Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsregler i tillämpliga delar.
Förening som enligt föreskrifterna är hemmalag är arrangerande förening i enlighet med SvFF:s
tävlingsregler, med undantag om vad som föreskrivs om finalmatch enligt § 15.4.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s
vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
I match i vilken föreningar i Allsvenskan och Superettan respektive föreningar i Damallsvenskan
möts har föreningarna skyldighet att i tillämpliga delar följa Särskilda tävlingsbestämmelser för
föreningar i Allsvenskan och Superettan respektive Damallsvenskan (STB). Avsteg från STB:s
arenakrav gäller enligt 11 §.
Västmanlands Fotbollförbunds Tävlingskommitté (TK) har rätt att besluta i frågor som inte
förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. – Administration
Tävlingens genomförande
1§

Anmälan
Öppen för samtliga föreningar tillhörande Västmanlands FF.
Lagens serietillhörighet innevarande år gäller under hela tävlingen.
Anmälan ska göras i Fogis senast den 15 januari 2017. Information finns på inbjudan hur man
går till väga.
Villkor för deltagande i Widerlöv Cup där det finns ett Farmaravtal upprättat
Såväl huvudklubb som farmarklubb får delta i Widerlöv Cup, dock får spelare endast
representera den förening som spelaren är licensierad för.

2§

Genomförande
Länets fyra högst rankade lag seedas och står över gruppspelet i turneringen.
Övriga anmälda lag inleder med ett GRUPPSPEL med fyra grupper.
Handikappstraffar skall endast tillämpas i det inledande gruppspelet och eventuellt kval till
gruppspel.
GRUPPSPEL
I gruppspelet används handikappstraffar. Lagen delas in i fyra grupper, med fyra deltagande lag i
varje grupp, efter seedningssystem, enligt 2016 rangordning i seriespelet.
I det fall fler än 20 lag anmäler sig skall kvalmatcher (enkelmöte) ske för lag med lägst ranking,
där det lägst rankade laget har hemmamatch.
Gruppspelet avgörs under en helg (fredag-söndag) i slutet av mars månad 2017 och spelas på
konstgräsarenor som bokas av Västmanlands Fotbollförbund.
Handikappstraff
Vid match där ena laget tillhör lägre serie erhåller detta lag 1 st handikappstraff för varje serie
som skiljer. Lagens serietillhörighet innevarande år är avgörande. Handikappstraff skall begäras
under ordinarie speltid. Begäran om att få slå straffspark skall göras vid eget spelavbrott, dock
ej avspark. Straffsparkens utförande, se regel 14. Endast en straffspark per tillfälle, samma
straffläggare får slå fler handikappstraffar.

HUVUDTÄVLINGEN (Kvartsfinaler, Semifinaler och Final)
I huvudtävlingen där gruppvinnarna från gruppspelet möter de fyra högst seedade lagen
tillämpas inte handikappstraffar. Lägst rankat lag har hemmamatch.
Gruppvinnarna i gruppspelet lottas mot varsitt av de fyra högst seedade lagen.
Kvartsfinalerna skall spelas under maj-juni 2017.
Semifinalerna spelas under augusti månad.
Finalen skall spelas under september månad på Solid Park Arena.
Vinnaren blir Västmanlands representant i Svenska cupen 2018
Finalen
De två finallagen spelar en final på av TK fastställd spelplan. Om resultatet är oavgjort efter
ordinarie speltid tillgrips straffsparkstävling i enlighet med vad som föreskrivs i Spelregler för
fotboll.
3§

Speltid
Gruppspel 2x30 minuter
Huvudtävling 2 x45 minuter
Om match är oavgjord vid ordinarie speltids slut tillgrips straffsparkstävling i enlighet med vad
som föreskrivs i ”Spelregler för fotboll”.

4§

Avbytare och Ersättare
GRUPPSPEL
Högst fem (5) avbytare får antecknas på spelarförteckningen, samtliga avbytare får bytas in
under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare sker genom flygande byte.
Utvisad spelare får inte ersättas.
HUVUDTÄVLINGEN (Kvartsfinaler, Semifinaler och Final)
Högst sju (7) ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får bytas in
under match. Spelare som bytts ut får inte återinträda i spelet. Utvisad spelare får inte ersättas.

5§

Spelordning, lottning
Lottning och spelordning fastställs av VFF:s Tävlingskommitté.
Lägst rankade lag har alltid hemmamatch.

6§

Vandringspokal, prispengar och medaljer
Segrande förening erhåller en pokal som uppsatts för tävlingen. 18 spelare får guldmedaljer. 18
spelare i förlorande finallag får silvermedaljer.
Segrande förening tituleras distriktsmästare och erhåller även en plakett.
Segrande lag är Västmanlands representant till Svenska Cupen för herrar och damer
nästkommande år
Herrar Segrare i finalen

10 000: -

Damer Segrare i finalen

10 000: -

Herrar
Damer

Segrare i finalen
Förlorare i finalen
Segrare i finalen
Förlorare i finalen

Guld medaljer
Silvermedaljer
Guld medaljer
Silvermedaljer

7§

Spelplan
Om hemmalaget ej kan erbjuda gräs- eller konstgräsplan ska matchen spelas på grus. Ingen
förening kan neka spela i elljus.

8§

Matchdag, tid för avspark
Tävlingskommittén har föreslagit ett sista speldatum för matcher i huvudtävlingen, lagen får
sedan komma överens om ett fastställt speldatum
Inställd eller avbruten match ska spelas på första tillgängliga speldag i berörda föreningars
spelprogram, om inte TK beslutar annat. Härvid har berörda föreningar rätt till en dags
speluppehåll mellan tävlingsmatcherna.
Om finalen i Widerlöv Cup krockar med match i distriktsserie för herrar och damer har
finallagen rätt att flytta seriematchen.

9§

Förening som lämnar walk over
Förening vars lag lämnar walk over vad avser match enligt utslagsmetoden i Svenska Cupen
utesluts ur tävlingen och ska betala avgift enligt § 14.2. Motståndarlag i matchen ska förklaras
som segrare med 3-0.

10§

SPELARFÖRTECKNING OCH DOMARRAPPORT

10.1

Spelarförteckning
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt licensnummer ska av vardera
föreningen upprättas på särskilt formulär i 2 exemplar. Sådant formulär vilket tillika utgör
domarrapport registreras i Fogis före matchen och skall lämnas till domaren senast 30 minuter
före matchstart.

10.2

Domarrapport
Efter matchen ska en ansvarig från vardera lagen underteckna och erhålla varsin kopia av den av
domaren ifyllda domarrapporten, d.v.s. med angivande av matchresultat, varningar och
utvisningar. Domaren ansvarar för att resultatet rapporteras per sms senast 30 minuter efter
spelad match.
Domaren ansvarar för att matchen händelse rapporteras i Fogis.

11§

Domare
VFF tillsätter domare på samtliga matcher

12§

EKONOMISKA FÖRESKRIFTER

12.1

Anmälningsavgifter
Samtliga lag 1000 KR

12.2

Urdragningsavgift
Lag som drar sig ur åläggs avgift enligt Tävlingsbestämmelserna kap 2 § 47

12.3

W.O.-avgift
Lag som uteblir från match ska erlägga w.o. -avgift, enligt Tävlingsbestämmelserna kap 2 § 46.

12.4

Gruppspelet
Kostnaden för spelplan och domare faktureras i efterhand till deltagande föreningar per
gruppspel.

12.5

Huvudtävling
Hemmalaget står för kostnaderna för spelplanen, kostnaden för domare faktureras i efterhand

12.6

Finalen
Föreningarna står för sina kostnader.
VFF svarar för marknadsföring och planhyra samt domarkostnader.

12.7

Ersättning till domare och assisterande domare
Ersättning till domare och assisterande domare utgår med belopp motsvarande lagens högsta
serietillhörighet dock högst div IV arvode för herrar och div II för damer. Domarna insänder
ersättningskravet till VFF för utbetalning av arvodet, VFF fakturerar sedan halva
domarkostnaden till varje deltagande förening.

3 kap. - BESTRAFFNING
1§
1.1

Bestraffning spelare
Utvisning för grov förseelse och anmälan om olämpligt uppträdande
Om domare eller assisterande domar anmäler spelare för grov utvisning ska en
gärningsbeskrivning åtfölja domarrapporten.
Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande match ingående i Widerlöv Cup. Spelare
kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning av TK.

1.2

Utvisning för lindrig förseelse och målchansutvisning
Spelare som erhåller två varningar under en match utvisas för resten av matchtiden.
Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande match ingående i Widerlöv Cup.
Spelare som gör sig skyldig till förseelse som hänförs till tolkningen av ”målchansutvisning”
utvisas för resten av matchtiden. Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande match
ingående i Widerlöv Cup.

1.3

Ackumulering av varningar
Spelare som ådrar sig tre varningar i olika matcher får inte delta i den efter tredje varningen
närmast följande matchen som han/hon är behörig att delta
Motsvarande gäller därefter vid varje tillfälle då samme spelare i olika matcher ådragit sig tre
varningar.
Vidare gäller att:
• Varning som utdelas till spelare som senare blir utvisad för att ha fått sin andra varning (lindrig
förseelse) ska inte inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
• Varning som utdelas till spelare som senare blir utvisad för målchans- eller grov förseelse ska
inräknas i ackumuleringen av varningar.
Varningar och utvisningar i matcher som annulerats, på grund av att lag dragit sig ur eller
uteslutits ur seriespelet, ska kvarstå.
• Varning som utdelas i gruppspelet nollställs till huvudtävlingen

2§
2.1

BESTRAFFNING AV LEDARE
Avvisning av ledare
Om en ledare blir avvisad för grov förseelse skall detta alltid anmälas till tävlingsmyndigheten.

4 kap. – Ärendehantering
1§

Administration
SvFF administrerar tävlingen.

2§

Tävlingsstyrelse
Widerlöv Cup administreras av Västmanlands Fotbollförbund (VFF) vars Tävlingskommitté (TK)
är tävlingsstyrelse.

3§

Beslutsorgan
Västmanlands Fotbollförbunds Tävlingskommittén beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar
enligt SvFF:s tävlingsregler samt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.
VFF:s TK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden.

4§

ÖVRIGA HÄNDELSER
Har under eller i samband med match förekommit en händelse som fordrar särskild
redogörelse ska sådan åtfölja domarrapporten.
Av rapporten ska framgå om denna också utgör en anmälan till bestraffning.

5§

ÖVRIGA BESTÄMMELSER
TK beslutar i alla ärenden som inte beaktats i dessa föreskrifter

5 kap. – Representationsbestämmelser
1§

1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller
senare får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i
representationsserierna under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller
för nyregistrerade spelare registrerade efter den 7 september, spelare som begärt spelklarhet
eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den 7 september, om spelaren
lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 7 september
deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i
Svenska Cupen, Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och
Junior-SM. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång
och Internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
På skriftlig framställan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande
bestämmelse.
TK får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen
där spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte
av bostadsort pga. arbete eller studier.
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