TÄVLINGSFÖRESKRIFTER DM UNGDOM 2017
Ungdoms DM spelas i enlighet med ”Svenska FF:s tävlingsbestämmelser” (TB),
”Hallands FF:s tävlingsbestämmelser” (TB) samt ”Spelregler för fotboll”.
Följande specifika föreskrifter gäller för DM ungdom 2017.
Det åligger hemmalaget att tillse så att dessa tävlingsföreskrifter finns att tillgå vid varje enskild match i
DM och att domaren kan ta del av dem på idrottsplatsen om så erfordras.
Tävlingskategorier
Pojkar:
Pojkar 18 år, (11-manna)
Pojkar 16 år, (11-manna)
Pojkar 15 år, (11-manna)
Pojkar 14 år, (11-manna)

berättigade att delta är spelare födda 1999 eller senare.
berättigade att delta är spelare födda 2001 eller senare.
berättigade att delta är spelare födda 2002 eller senare.
berättigade att delta är spelare födda 2003 eller senare.

Flickor:
Flickor 18 år, (11-manna)
Flickor 16 år, (11-manna)
Flickor 15 år, (11-manna)
Flickor 14 år, (11-manna)

berättigade att delta är spelare födda 1999 eller senare.
berättigade att delta är spelare födda 2001 eller senare.
berättigade att delta är spelare födda 2002 eller senare.
berättigade att delta är spelare födda 2003ller senare.

Tidplan
Gäller för samtliga åldersklasser för pojkar och flickor:
Omgång 1
sista speldag är söndag 9/4
Omgång 2
sista speldag är söndag 23/4
Omgång 3
sista speldag är söndag 28/5
Omgång 4
sista speldag är söndag 30/7
Omgång 5
sista speldag är söndag 13/8
Final
speldag är söndag 27/8
Om bägge lagen är överens så får matchen spelas tidigare. Dock aldrig senare än det sista
speldatumet. Är man inte överens är det sista speldatum som gäller.
Seedning och lottning
Ingen seedning i DM (enligt representantskapsbeslut 2003).
FOGIS lottar matcherna enligt matchnummer. Dock har Halland enligt beslut egna rutiner att följa.
Följande gäller:
- Har bägge lagen haft hemmamatch i föregående omgång, lottar Hallands FF.
- Har bägge lagen haft bortamatch, är det laget som rest längst i föregående omgång som får
hemmamatch.
- Har ett lag haft hemmamatch och ett lag bortamatch, så är det laget som haft bortamatch som får
hemma match.
- Lag som kommer in andra omgången börjar borta.
Om inte det stämmer enligt ovan i FOGIS efter lottningen, så ska de berörda föreningarna kontakta
Hallands FF.

Spelordning
Hallands FF tillämpar sista speldatum för DM. Den förening som vinner finalen är slutsegrare i DM om
inte det segrande laget är ett gemensamt lag från två föreningar eller flera. Ett gemensamt lag kan
endast vinna DM. DM-vinnaren blir motståndarlaget i finalen. Om båda finallagen är gemensamma
lag, så spelas DM-final mellan föreningarna som blivit utslagna i semifinalen. Är ett av dessa lag ett
gemensamt lag så vinner det lag som inte är gemensamt. Är alla semifinallagen gemensamma lag
koras ingen DM-vinnare. Tävling enligt cupmetoden innebär att om match vid den ordinarie speltidens
slut är oavgjord gäller att speltiden förlängs med 2x10 min. Har matchen inte avgjorts inom denna
förlängning tillgrips straffsparkstävling enligt ”Spelregler för fotboll”. Spelordning för respektive
tävlingskategori finns i FOGIS samt på www.svenskfotboll.se/halland. Hemmalaget lägger in
avsparkstid i FOGIS efter överenskommelse med bortalaget. Inga seriematcher får läggas dagen före
och dagen efter den veckan som det ligger fastställda cupomgångar.
Speltid
Pojkar 18 år, speltid 2x45 min.
Pojkar 16 år, speltid 2x40 min.
Pojkar 15 år, speltid 2x40 min.
Pojkar 14 år, speltid 2x35 min.
Flickor 18 år, speltid 2x40 min.
Flickor 16 år, speltid 2x40 min.
Flickor 15 år, speltid 2x40 min.
Flickor 14 år, speltid 2x35 min.
Ersättare
Fem (5) avbytare antecknas på spelarförteckningen varav alla 5 får bytas in under match. Utbytt
spelare får återinträda i spelet. Flygande byte får genomföras och bytet skall ske vid mittlinjen, där
spelartruppen är placerad. Alla spelare som finns på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen,
oavsett om de blivit inbytta eller inte.
Representation
Spelare representerar den förening som spelaren vid varje tidpunkt är licensierad för, med
nedanstående undantag:
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
spelare som begärt spelklarhet efter den 7 september eller om spelaren lånas ut till en ny förening.
En spelare får endast, i samma tävlingskategori, representera en förening under innevarande säsong i
DM.
Överåriga spelare
Överåriga spelare får ej delta i DM, dock får spelaren delta med jämnåriga eller äldre.
Utrustning
Det är bortalagets skyldighet att ta reda på utseendet på hemmalagets dräkt. Vid lika dräktfärg ska
bortalaget byta dräkt. Arrangerande förening ska ansvara för att två (2) fullgoda matchbollar finns
tillgängliga.
Arrangerande förening ska i god tid före match tillhandahålla gästande lag minst fem (5) fullgoda
träningsbollar.

Bollstorlek 4:
Flickor: 14 år.
Bollstorlek 5:
Pojkar: 18, 16, 15, och 14 år, Flickor: 18, 16 och 15 år.
Planstorlek och spelplan
DM-matcher ska spelas på plan som är minst 100x60 meter (11-manna) och minst 75x60 meter
(9-manna).
Alla matcher i Hallands FF tävlingar ska så långt möjligt spelas på gräsplan. Om plan ägaren förbjudit
spel på gräsplan/konstgräs och ställt reglementsenlig grusplan till förfogande kan dock ingen förening
vägra spela på sådan grusplan/konstgräs. Det är arrangerande förenings skyldighet att meddela
gästande lag om att matchen ska spelas på grus/konstgräs i så god tid att motståndarna har möjlighet
medta utrustning för detta.
Spelarförteckning/Domarrapport
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i
förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt formulär,
vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika domarrapport.
I samtliga matcher används elektronisk laguppställning, vilket hämtas från FOGIS. Vardera lag ska ta
fram ett (1) exemplar av sin laguppställning, där exemplaret lämnas till domaren före matchen. Detta
skall ske senast 30 minuter före avspark.
Observera att samtliga avbytare måste utmärkas före matchstart på domarrapporten. Vid anmodan av
domare eller Hallands FF:s representant ska spelare kunna uppvisa godkänd legitimation.
(körkort/pass) (Representantskapsbeslut 2001)
Efter matchen ska en ansvarig från vardera lag underteckna domarrapporten som domaren har fyllt i
komplett, d.v.s. med angivande av matchresultat, varningar, utvisningar o.s.v. Domaren ska
omgående efter match (dock senast 24 timmar efter matchen rapportera matchhändelser i FOGIS).
Genom undertecknade av domarrapporten godkänner respektive lagledare domarrapportens innehåll
vad avser uppgifter angående egna laget. Tre (3) dygn efter spelad match betraktas inrapporterade
matchhändelser som slutliga.
Domare eller lag som inte fullföljer sitt ansvar avseende matchrapporter inför och efter match åläggs
en straffavgift enligt TB 2 kap § 45.
Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till domaren,
såvida inte domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i
inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från matchens slut, vid uppenbart
skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till Hallands FF.
Resultatrapportering i FOGIS
I samtliga serie- och cupmatcher administreras av HFF ska hemmalaget direkt efter avslutad match
via sms inrapportera slutresultatet.
Detta sker följande:
SMS skickas till 0730-126 126
*matchnummer
*mellanslag
*hm-bm alternativt hm bm (hm= hemmamål, bm= bortamål.
OBS! w.o. resultat (3-0 respektive 0-3) skall ej rapporteras. Erhållen eller lämnad w.o. skall meddelas
HFF:s kansli via mejl eller fax, 035-17 74 10, senast dagen efter fastställt matchdatum. Blanketten

finns på HFF:s hemsida.
Varningar, utvisningar, bestraffningar
Varningsackumulering förekommer i DM tävlingar för ungdomar från 15 år och uppåt. Spelare som
ådrar sig tre (3) varningar i olika DM-matcher (i samma tävlingskategori) ska stå över nästkommande
match i den aktuella tävlingskategorin. Vid utvisning ska spelaren stå över den nästkommande
matchen i den aktuella tävlingskategorin. Om det är en grov utvisning anmäls förseelsen av domaren
till Hallands FF:s disciplinutskott. Eventuell ytterligare påföljd beslutas därefter av Hallands FF:s
disciplinutskott.
Ansvar för spelares medverkan
Spelare och berörd förening ansvarar för att tillse att spelare som utvisats eller uppnått tre (3) stycken
singelvarningar inte spelar i nästkommande match.
Walk over (w.o.)
Lag som inte ställer upp till spel enligt uppgjord spelordning döms att betala en w.o. avgift enligt TB 2
kap § 45.
Domare
I ungdoms DM används alltid distriktsdomare och från 14 år och uppåt används alltid assisterande
domare i semifinaler och finaler. Gäller på både flickor och pojkar.
Ekonomi
Hemmalaget svarar för domar-, plan- och eventuella arrangemangskostnader samt tillgodoräknar sig
eventuella arrangemangsintäkter. Bortalaget svarar själv för sina resekostnader. Vid
finalarrangemanget står Hallands FF för domarkostnaderna.
Utbetalning av domararvode
Domararvode enligt gällande avtal.
Domarens uppdrag vid match består av tre delar.
• Del ett är förberedelse inför match.
• Del två är själva matchen.
• Del tre är efterarbetet.
Alla tre delar skall vara genomförda innan arvode utbetalas.
Domaren skall i anslutning till match överlämna en korrekt ifylld reseräkning. Mottagare kontrollerar att
alla uppgifter är ifyllda och läsbara.
Hemmalaget ska rapportera slutresultatet i FOGIS senast 30 min efter match. Domaren kan gärna
påminna hemmalaget om detta.
Domaren ska inom 24 timmar efter spelad match färdigställa domarrapporten i FOGIS. (Uteblir rapport
inom 24 timmar efter spelad match blir det en justering av domarens framtida matchning).
När ovanstående är genomfört skall arvodet utbetalas till domaren av föreningen. Kontanter skall
undvikas varför Hallands FF rekommenderar att hemmalaget gör utbetalningen via konto. Arvode
enligt korrekt ifyllt domarkvitto ska vara domaren tillhanda på uppgivet konto senast på sjätte(6)
kalenderdagen efter spelad match.
När domaren färdigställt domarrapporten i FOGIS har lagen skyldighet att kontrollera domarens
uppgifter inom 72 timmar efter spelad match. Därefter betraktas inrapporterade händelser som
slutgiltiga.

Om domaren inte erhållit sin ersättning inom föreskriven tid, ska domaren kontakta föreningen. Om
betalningen därefter inte erhållits inom ytterligare tre bankdagar, ska domaren meddela detta till
Hallands Fotbollförbund, som då övertar ärendet för vidare handläggning. Konkret betyder detta att
HFF betalar domaren. HFF fakturerar därefter föreningen för kostnaden plus en administrationsavgift
på upp till 1 000 kronor. Betalas ej denna faktura så övergår ärendet till ett s.k. tävlingsärende vilket
kan medföra ytterligare avgifter och/eller andra sanktioner/påföljder.
Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler kan medföra straffavgift om högst 25.000kr
och/eller uteslutning av föreningen. Se även 1 kap §.1
Tävlingsstyrelse
Hallands FF:s tävlingsutskott.
Framställan
Eventuell framställan (tidigare protest) ska insändas skriftligt till Hallands FF:s tävlingsutskott inom fem
(5) dagar från matchdagen. En framställan ska åtföljas av en avgift enligt TB 2 kap § 45 som
återbetalas vid bifall. Notera dock särskilt att domarens beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5
i regelboken slutgiltiga. Framställan mot sådant beslut kan inte föranleda omspel.
Övrigt
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s och Hallands FF:s tävlings- och
representationsbestämmelser i tillämpliga delar. Det är föreningens, ledarens och funktionärens
skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och
övriga tävlingsregler. Hallands FF:s TU äger rätt besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.

