Tävlingsregler U19 Herrar Dala Gästrike 2017

Tävlingsregler 2017 för U 19 Herrar Dala Gästrike
Fastställda av Dalarnas FF:s styrelse 2016-12-03
Nedanstående tävlingsregler är ett komplement till Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s)
tävlingsregler som i övrigt gäller i tillämpliga delar

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2017 (TB 2017)
2 KAP – Tävlingens genomförande
2§

Distriktsserier m.m.
Tävlingen administreras av Dalarnas FF:s styrelse.

7.4 §

Priser
Inga priser utdelas i tävlingen.

9§

Seriesammansättning
Fastställs av Tävlingsstyrelsen i samråd med Tävlingskommittéerna i Gestriklands FF och
Hälsinglands FF.

12 §

Anmälan av lag till tävlingen
Anmälan sker till Dalarnas FF:s kansli efter inbjudan

13 §

Serieavgift
Serieavgiften är 2.500:- och faktureras av Dalarnas FF när seriesammansättningen är
fastställd.

15 §

Kombinerade lag
Kombinerade lag får efter prövning av Tävlingsstyrelsen delta. Vid ansökan skall anges vilken
av föreningarna som är ansvarig för lagets deltagande i tävlingen. Se även
Representationsbestämmelser Kap 1 § 12

18 §

Spelordning
Fastställs av Tävlingsstyrelsen. Deltagande lag skall spela minst 18 matcher. Beroende på
det antal lag som deltar kan detta innebära en spelordning där lagen inte möter varandra lika
många gånger

20 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall hemmalaget betala en
administrativ avgift på 500: -. Matchändring kan inte ske senare än 24 timmar innan
matchstart.
I de fall matchändring sker utan att Tävlingsstyrelsen beviljat detta kommer en avgift om
1.000: - debiteras hemmalaget.
Framställning om ändrad matchdag ska inges till Dalarnas FF:s kansli på telefon
023 – 454 73 eller via e-post lars.edstrom@dalaidrotten.se

21 §

Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Vid w.o gäller:
Förening vars lag lämnar w.o. utesluts ur tävlingen. Uteslutet lags matcher skall
ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad ska
annulleras.
Om det finns särskilda skäl till följd av omständigheter varöver föreningen inte råder, får
dock beslutas att laget fortsatt ska delta i tävlingen. Samtliga matcher efter w.o.-matchen
ska därvid spelas. Dalarnas FF:s tävlingsstyrelsen prövar frågan om uteslutning ur
seriespelet på grund av w.o.
Förening, vars lag lämnar w.o. skall till Dalarnas FF betala en straffavgift motsvarande en
serieavgift. Lämnas w.o. i bortamatch skall det ”felande” laget ersätta den arrangerande
föreningen enligt följande:
Ev. matchfunktionärskostnader och/eller reklamkostnader samt resekostnad för den spelade
eller återstående seriematchen mellan lagen (100:-/mil).
1

Tävlingsregler U19 Herrar Dala Gästrike 2017
Kostnaden skall debiteras via faktura och betalas inom 30 dagar. Förening som inte betalar
ovanstående kostnader samt avgiften till Dalarnas FF kan nekas delta i kommande års
seriespel. Denna fråga prövas av hemmalagets distrikt.
För lag som utgår gäller:
Förening som efter att seriesammansättning fastställts men före seriestart utgår skall till
Dalarnas FF betala en avgift som motsvarar serieavgiften.
Förening vars lag utgår ur pågående tävling skall anmäla detta till tävlingsstyrelsen. Lagets
matcher ska ogiltigförklaras och såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och
målskillnad ska annulleras.
Föreningen skall till Dalarnas FF betala en avgift som motsvarar serieavgiften.
OBS:
I det fall som tävlingen genomförs på så sätt att alla lag inte möter varandra lika många
gånger så kommer det lag som utgått kvarstå i serietabellen med ett resultat på 0-3 i både
spelade och ospelade matcher
29 §

Ersättning gällande resekostnader
Se kapitel 2 § 21

30 §

Ersättning gällande extra resekostnader
I enlighet med TB 2017.

4 KAP – Genomförande av match.
5§

Avbytare
Högst sju 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. Notera: Avbytare har deltagit i matchen oavsett om spelaren bytts in eller inte.

6§

Spelarförteckning (domarrapport)
Bestämmelser i TB 2017 gäller i tillämpliga delar med följande tillägg:
Matchrapporten skall innehålla namn och funktion på högst sju ledare som finns på spelaroch lagledarbänken. Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten
av domaren omgående registreras via domarinloggning i FOGIS. Originalrapporten ligger till
grund för matchfakta av olika slag såsom resultat, utvisningar, varningar m.m.
OBS/ Om inte tillåtet antal spelare (11 st.) anmälts på matchrapporten före match får under
matchen komplettering med nya spelare endast ske upp till fullt lag (11 spelare).
Komplettering med avbytare får således inte ske.
Rapportering av resultat skall ske i enlighet med Kap 4 § 19

10 §

Kallelse och inställelse till match
Kallelse av gästande lag
I Fogis registrerad fastställd spelordning gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt (se TB kap 2 § 18) skall den
arrangerande föreningen i samband med att ändringen sker meddela gästande lag detta.
Det åligger föreningar att inför bortamatch kontrollera hemmalagets matchdräkt och vid
behov medföra ett avvikande reservställ. Råder tveksamhet kring detta skall bortalaget
kontakta hemmalaget.
Planförhållanden
Om match skall spelas på annat underlag än naturgräs skall hemmalaget i god tid, dock
senast före avresa till match, meddela bortalaget om vilket underlag matchen kommer att
spelas på.
Kallelse av funktionär
I enlighet med hemmalagets distrikts bestämmelser.
Matchförsening:
Om hemma- eller bortalag av någon anledning kommer för sent till match är lag och
tjänstgörande domare på plats skyldiga att vänta i 45 minuter för att sedan genomföra
matchen när laget anländer. Om försenat lag efter 45 minuter ännu inte infunnit sig till spel
skall Tävlingsstyrelsen avgöra om w.o. eller omspel skall tillämpas.
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11 §

Tillgång till matcharena m.m.
Bollstorlek
5:ans bollar skall användas. Arrangerande förening skall före match tillhandahålla
tjänstgörande domare minst 3 st. reglementsenliga matchbollar med rätt lufttryck.
Uppvärmning före match
Arrangerande förening skall i god tid före match tillhandahålla gästande lag minst fem
fullgoda träningsbollar. Gästande lag kan inte kräva att uppvärmning får ske på matcharenan
såvida inte hemmalaget själva har sin uppvärmning där.

12 §

Spelares uppvärmning
Uppvärmning av obegränsat antal spelare efter matchstart skall ske under sådana former att
inte pågående spel störs. Domaren har vid behov rätt att ge direktiv hur uppvärmningen
skall genomföras

15 §

Tekniska området
I enlighet med vad som gäller i hemmalagets distriktsbestämmelser

17 §

Uppskjuten eller avbruten match p.g.a. spelplan m.m.
Uppskjuten eller avbruten match skall spelas på första tillgängliga speldag eller på utsedd
reservdag om sådan finns i programmet. Om föreningarna inte senast inom 1 vecka
meddelat överenskommelse om ny speldag kan Tävlingsstyrelsen fastställa ny speldag.

19 §

Resultat
Rapportering av resultat skall ske av domaren till DFF antingen via sms 0730-126 126 eller
Fogis domarinloggning omgående efter spelad match

22 §

Planstorlek
Planstorleken skall vara minst 100 x 60 m. Om det finns särskilda omständigheter kan
Tävlingsstyrelsen medge dispens från ovan angivna krav.

27 §

Domare m.m.
Huvud- och assisterande domare tillsätts av hemmalagets distrikt

33 §

Matchobservatör
Matchobservatör utses inte.

34 §

Bollpojkar och bollflickor
Inga krav ställs på att bollpojkar och bollflickor skall finnas.

35 §

Lagvärdar
Inga krav ställs på att lagvärdar skall finnas

5 KAP Utvisningar, avstängningar och avvisningar
2§

Allmänt om utvisning av spelare
Under förutsättning att föreningens SDF:s tävlingsregler inte föreskriver annat har spelare
rätt att delta i andra tävlingars matcher i sitt eget distrikt under tiden tills spelaren avtjänat
sitt straff om inte bestraffningsorgan beslutat annat.

6§

Spelares ackumulering av varningar
Ackumulerande varningar tillämpas i enlighet med Tävlingsbestämmelserna 2017. Under
förutsättning att föreningens SDF:s tävlingsregler inte föreskriver annat har spelare rätt att
delta i andra tävlingars matcher i sitt eget distrikt under tiden tills spelaren avtjänat sitt
straff.
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7 KAP – Handläggning av ärenden
2§

Tävlingsstyrelse
Tävlingsstyrelse är Dalarnas FF:s Tävlingskommitté.

3§

Bestraffningsorgan
Dalarnas FF:s Disciplinutskott beslutar i ärenden enligt 14 kap RF:s stadgar och
Dalarnas FF:s tävlingsstyrelse beslutar i tävlingsärenden.

15 §

Beslutsförhet
När beslut fattas i tävlingsärenden skall minst 3 ledamöter närvara.

REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2017 (RB 2017)
1 KAP – Inledande bestämmelser
12 §

Representationsrätt inom egen förening
Alla spelare i föreningens lag skall vara registrerade i föreningen.
Endast spelare som under 2017 fyller högst 19 år får delta i tävlingen med undantag för
nedan angivet undantag för överåriga spelare.
Överåriga spelare:
Tre överåriga spelare som under 2017 fyller högst 20 år får delta per match.

2 KAP – Särskilda bestämmelser om amatörspelare
7§

Föreningssamarbete
Amatörlån utan övergångsanmälan
En förening har möjlighet att låna amatörspelare från annan förening. Sådant lån kräver dels
moderföreningens skriftliga medgivande och berörda SDF:s tillstånd, dels att spelaren
innehar dubbelbosättning på inte pendlingsbart avstånd.
Spelaren kan under samma tidsperiod representera båda föreningarna samt, i förekommande
fall, föreningarnas huvud- och farmarklubb.
Lånad spelare kan delta i seriespel och eventuellt kvalspel, dock inte i serie eller kvaltävling
de föreningen deltar.
OBS! Spelaren är spelklar för den lånande föreningen från det datum som den lånande
föreningens SDF lämnat tillstånd.
För att spelaren skall få delta i den lånande föreningens representationslag krävs att den
lånande föreningens SDF lämnat tillstånd senast den 31 augusti innevarande säsong.
Framställan om lån sker enligt de bestämmelser som fastställts av det SDF som den
utlånande föreningen tillhör.
Kombinerade lag
Tillåts i enlighet med TB Kap 2 § 15.
Norrlandslån:
Föreningar från Gästrikland och Hälsingland tillåts att använda denna möjlighet. Innebär att
förening i enstaka matcher kan låna in obegränsat antal spelare som är registrerad för annan
förening. Vid sådana lån skall särskild anvisad blankett fyllas i och bifogas matchrapporten.
Ny blankett måste fyllas i för varje enskilt matchtillfälle.
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