Föreskrifter år 2017 - Damer div 2 Norrland

1 kap. Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF)
tävlingsbestämmelser (TB) och representationsbestämmelser (RB) i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Vid tillämpning av föreskrifterna innebär ”bästa” en jämförelse av matcher i seriespelet enligt följande
förutsättningar, i första hand flest poäng, i andra hand målskillnad och därefter flest gjorda mål, i jämförelse
med antalet spelade matcher.
Administrerande SDF:s TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. Administration
1§

Serienamn och administration
Norrlands fyra uppgångar till division 1 fördelas från följande fyra serier.
Administrerande distrikt beslutas årligen





Div 2 Norra Norrland Nord Damer
Div 2 Norra Norrland Syd Damer
Div 2 Mellersta Norrland Damer
Div 2 Södra Norrland Damer

- administreras av Norrbottens FF
- administreras av Västerbottens FF
- administreras av Jämtland/Härjedalens FF
- administreras av Hälsinglands FF

2§

Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match. Lagen ska anteckna,
på spelarförteckningen, de spelare som inleder matchen som avbytare. Utbytt spelare får
återinträda i spelet. Byten sker genom så kallade flygande byten i enlighet med spelreglerna.

3§

Priser
22 spelare i segrande lag i respektive division 2 serie erhåller medaljer. Utöver dessa har förening
möjlighet att till självkostnadspris – senast 30 dagar efter avslutad tävling – ansöka hos administrerande
SDF om ytterligare medaljer till berättigade spelare. Spelare är berättigad till medalj om spelaren
deltagit i spel för föreningen i aktuell tävling. Administrerande distrikt ansvarar för inköp och utdelning
av medaljer.

4§

Seriesammansättning
Seriesammansättningen noteras av SvFF:s Representantskap och beslutas respektive distrikts
representantskap.

5§

Anmälan till 2017-års tävling
Administrerande distrikt går ut med inbjudan till berörda distrikt. Anmälan av behöriga lag ska göras av
SDF via FOGIS till administrerande distrikt senast den 15 november 2016.

6§

Spelordning
Spelordningen fastställs av administrerande SDF.
Inom varje seriegrupp ska sista omgångens matcher spelas på gemensam dag och avsparkstid, om inte
administrerande SDF medger annat.
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7§

Matchändring
Framställan om ändrad speldag ska skriftligen tillställas administrerande SDF på särskild
matchändringsblankett eller via mail. Båda föreningarna ska underteckna framställan.
Matchändringsavgiften är 500 kronor. Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta
match på grund av väder- och/eller planförhållanden ska fattas av planägaren eller domaren.

8§

Walk over (wo)
Förening vars lag lämnar wo utesluts ur den berörda tävlingen. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och
såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras.(se §15.3)
Förening som lämnar wo skall, utöver ordinarie straffavgift till administrerande SDF, betala en
extra avgift motsvarande 150 kr per mil T/R (dock lägst 1000 kr) mellan spelplatserna till förening som
spelat bortamatch mot wo-lämnande förening.

9§

Tilldelning av platser inför säsongen 2017





10 §

Div 2 Norra Norrland Nord Damer består av
o 10 lag
Div 2 Norra Norrland Syd Damer består av
o 10 lag
Div 2 Mellersta Norrland Damer består av
o 10 lag
Div 2 Södra Norrland Damer består av
o 10 lag

Upp- och nedflyttning
Tre lag flyttas ner från respektive division 1 serie.
Vinnarna i respektive division 2 serie flyttas upp till division 1. Ett lag 2 kan inte uppflyttas till division 1.
Skulle ett lag 2 vinna division 2 ges möjligheten att avancera till nästa behöriga lag i samma seriegrupp.
Erforderligt antal lag flyttas ner från respektive division 2 serie dock minst 1 lag. Lag vars urdragning
eller uteslutning sker efter första omgångens matchstart räknas med som nedflyttningslag. Lag vars
urdragning eller uteslutning sker före första omgångens matchstart räknas ej med som nedflyttningslag.
Från respektive distrikt flyttas ett lag upp till div. 2.
Vid eventuell nedflyttning av fler norrlandslag från division 1, som kräver tvångsnedflyttning från
division 2, gäller kvotering (mellan samtliga fyra division 2 serier).
Förening som är behörig för spel i division 1 och tackar nej till sin division 1 plats, skall flyttas ner till
serie under division 2. Laget ersätts med nästa behöriga lag från samma seriegrupp om urdragning sker
innan sista anmälningsdag till damer div 1, därefter gäller SvFF:s bestämmelser om vakans. (se även
SvFF:s regler om 15 nov.)

11 §

Vakanser
Om vakans uppstår och extra nedflyttning skett skall sådant lag återplaceras innan vakansordning nedan
gäller.
Om vakans uppstår innan SvFF:s representantskap övergår platsen till nästkommande kvalificerat lag ur
division 3 från samma distrikt vars förening lämnat vakans. Om vakans uppstår mellan SvFF:s
representantskap och sista februari övergår platsen via kvotering i samma seriegrupp. Vakanser som
uppstår den 1 mars eller senare tillsätts inte.

12 §

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning, innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i
förekommande fall födelsedatum, ska av vardera lagansvarig upprättas. Sådant formulär, vilket tillika
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utgör domarrapport, hämtas från Fogis. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion
på de personer, högst 14 varav 7 avbytare, som får finnas i det tekniska området. Lagen ska dessutom,
på spelarförteckningen, ange de spelare som inleder matchen som avbytare.
13 §

Resultatrapportering
Det är domarens skyldighet att rapportera resultat och annan information till administrerande SDF på
sätt som anvisas.

14 §

Domare och assisterande domare
Domare och assisterande domare utses av arrangerande förenings SDF. Resekostnadsfördelning
tillämpas per seriegrupp och administreras av administrerande SDF.

15 §

Avgifter

15.1

Serieavgift
Serieavgiften är 4.000 kr.
Serieavgiften inbetalas till respektive administrerande SDF.

15.2

Särskild avgift
Förening som efter fastslagen spelordning utgår eller utesluts ur tävlingen åläggs att till berört
administrerande SDF betala särskild avgift om 5000 kr.

15.3

Walk over
Wo är inte tillåtet. Lag som utesluts ur tävling åläggs att till berört administrerande SDF betala särskild
uteslutningsavgift om 5000 kr. Dessutom ska extra avgift, motsvarande 150 kr per mil dock lägst 1000
kronor, betalas till berörda lag i serien (se §8)

15.4

Resekostnadsutjämning
Resekostnadsfördelning, 75 kronor per mil, tillämpas per seriegrupp och administreras av
administrerande SDF. Den totala reslängden räknas mellan föreningarnas respektive hemmaarena och
med hjälp av www.eniro.se.

3 kap. Ärendehantering
1§

Administration
Se kap. 2 1 § i dessa föreskrifter en lista över administrerande SDF.

2§

Tävlingsstyrelse
Administrerande SDF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

3§

Bestraffningssorgan
Administrerande SDF beslutar i samtliga ärenden gällande matcher i div 2.

4 kap. Representationsbestämmelser
1§

Allmänt
 Huvudklubb får delta i div 2.
 Förenings lag 2 får delta i div 2 (får inte gå upp till div.1).
o Alla spelare, utöver de 11 startspelarna från lag 1 senaste match, får delta i nästkommande
match för lag 2.
 Det är tillåtet med amatörlån i div 2.

Tävlingsföreskrifterna fastställda av JHFF:s Representantskapsmöte 2016-12-08
KC 2016-11-01

