Gruppfördelning Widerlöv Cup
herrar 2017
Tävlingskommittén genomförde en gruppfördelning enligt ranking på fysiskt möte
2017-02-07.
Gruppspelet kommer avgöras 24-25 mars på fyra gruppspelsplatser vilket är Arboga- Ekbackens IP,
Fagersta- Fagerliden, Skultuna- Kvarnbackavallen, Västerås- Hamre IP.
De fyra högst seedade lagen i Widerlöv Cup 2017 är Västerås SK, Skiljebo SK, Syrianska IF Kerburan
och Bosnisk SK. Lottningen av kvartsfinaler kommer att ske på Västmanlands Fotbollförbunds
Årsmöte 6 mars.
Det kommer genomföras tre kvalmatcher innan gruppspelet som måste spelas senast 19 mars. Dessa
matcher spelas 2x45 min och lägst rankade lag har hemmamatch. I kvalmatcherna tillämpas även
handikapp straffar.
Spelprogrammet kommer inom kort i Fogis.

Arboga – Ekbackens IP
Götlunda IF, Valskog IK, Irsta IF + lag från kvalmatch
Kvalmatch: Somaliska FF- Barkarö SK
Fagersta - Fagerliden
Ramnäs IF, Riddarhytte SK, Tortuna SK + lag från kvalmatch
Kvalmatch: Ekeby BK – Afghanska FC
Skultuna – Kvarnbackavallen
Tillberga IK, Skultuna IS, Dingtuna GIF + lag från kvalmatch
Kvalmatch: Virsbo IF- FC Västerås
Västerås – Hamre IP
Västerås BK 30, Gideonsbergs IF, Norrby SK, Romfartuna GIF
GRUPPSPEL
I gruppspelet används handikapp straffar. 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.
Handikapp straff
Vid match där ena laget tillhör lägre serie erhåller detta lag 1 st handikapp straff för
varje serie som skiljer. Lagens serietillhörighet innevarande år är avgörande. Handikapp
straff 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 handikapp straffar.

HUVUDTÄVLINGEN (Kvartsfinaler, Semifinaler och Final)
I huvudtävlingen där gruppvinnarna från gruppspelet möter de fyra högst seedade lagen
tillämpas inte handikapp straffar. 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
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”.
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.
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