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Här kommer information om Kvartsfinaler
Hyundai Cup Damer
Speldag Kvartsfinaler
Sista speldag för kvartsfinalerna är onsdag 2 augusti. Hemmalaget kontaktar sin motståndare
för att bestämma matchdag. Matchändring meddelas SmFF snarast för att aktuell matchinfo ska
finnas uppdaterad på hemsidan. Om tvist uppstår gällande speldag ska matchen spelas på utsatt
sista speldatum och hemmalag bjuder in bortalaget och domare till match på sedvanligt sätt.
Tänk på att cupmatch går före seriematch i planeringen om den ligger på cupdatum så för att få
ett speldatum kan det vara tvunget att flytta seriematch.
Lottning
Omg. 3-Kvartsfinal
Geografisk lottning. Lag som segrat borta i omg. 3 har hemmamatch i kvartsfinal mot lag som
segrat hemma. Har båda lagen segrat borta eller hemma avgör lotten hemma/bortamatch.
Domare
I kvartsfinalerna tillsätts domare av SmFF och den lokala matchtillsättaren.
Hemmalag bjuder in tillsatt domare på sedvanligt sätt senast tre dagar innan utsatt matchdatum.
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Nya bestämmelser
Från 2015 räknas inte matcher i Hyundai Cup Dam som styrande när det gäller flytt av spelare
mellan A- och B-lag. Det är fr.o.m. denna säsong endast seriematcher som man tar hänsyn till
när det gäller representationsbestämmelsen!
Handikappstraffar borta sedan 2016 års Cup
På representantskapsmötet 7 dec 2015 beviljades motionen från IFK Kalmar som tog bort
handikappstraffar i Hyundai Cup Dam.
Information
Resultat och tabeller finns på vår hemsida.
För att se vilka lag som går vidare och fortsatt lottning, plus övrig info, se
www.smalandsfotbollen.se gå in under Tävling senior/Smålandscupen/Damer.
Tävlingsbestämmelser
Glöm inte att läsa igenom bifogade bestämmelser som ger viktig information.
Bifogat
Informationsbrev, Spelordning, Tävlingsbestämmelser
Är det några ytterligare frågor kontakta undertecknad.
Lycka till!
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