 Gruppspel med 3-4 lag per grupp.
 Samtliga matcher döms av HD med AD.
 Innan anmälan iaktta nogsamt förutsättningarna på följande
sida.
 LÅT OSS TILLSAMMANS GÖRA DM TILL ETT VÄRDIGT
DISTRIKTSMÄSTERSKAP.
 Chansen för herrlag och damlag att nå SVENSKA CUPEN 2019.
 2018 spelar följande lag i SVENSKA CUPEN:
Nedanstående är från 2017 års förutsättningar.
Herrar: Halmstads BK, Falkenbergs FF och Varbergs BoIS
FC (direktkvalificerade 2017 års förutsättningar),Tvååkers IF,
Onsala BK och IS Halmia.
Damer: IF Böljan, Kungsbacka DFF (direktkvalificerade 2017
års förutsättningar), Valinge IF och Kvibille BK.

Vid vinst i första omgången finns möjlighet till allsvenskt
motstånd i nästa omgång.
Tävlingsform
DM spelas i en kombination enligt serie- och cupmodellen (grupp- respektive
cupspel).
 Tävlingen startar med gruppspel på tre fasta spelveckor i februari/mars med
geografisk uppdelning i norra och södra Halland.
 Gruppspel med 3-4 lag per grupp.
Tävlingsregler
Tävlingen är öppen för alla halländska föreningars representationslag. Hallands FF:s
allsvenska- och superettan lag har möjlighet att ställa upp med föreningens U21/U19
lag, varje förening väljer själv vilka spelare som representerar i Senior DM.
Endast spelare som är registrerade för deltagande förening äger rätt att delta DM.
 I gruppspelet lottas lagen in i tre eller fyr lags grupper där vinnaren går till
slutspelet.
 Samt erforderligt antal 2:or och ev. 3:or efter bästa resultat. Upp till 32 lag på
herrsidan och 16 lag på damsidan.
 Från omgång 2 är det utslagstävling.
 Från kvartsfinal har lag med lägst serietillhörighet 2018 hemmamatch (gäller
även finalen). Vid samma serie avgör lottning.
Speldagar
I gruppspelet är det sista speldag söndag.
 Om bägge lagen är överens så får matchen spelas tidigare i den aktuella
veckan. Dock aldrig senare än sista speldag.
I omgångarna efter gruppspelet är det sista speldatum som gäller.
 Om bägge lagen är överens så får matchen spelas tidigare i den aktuella
veckan (gäller även finalen). Dock aldrig senare än sista speldag.
Enda giltiga skäl för flyttning av DM match är följande:
 Om något av lagen har spelare som är kallade till SvFF:s landslag samt om
något av lagen har match i SvFF:s serier.
 Gäller något av dessa, skall aktuell match i DM flyttas så att den spelas innan
det fasta speldatumet.
 DM-match går före seriematch i betydelsen att seriematch får flyttas för att
DM-match skall genomföras enligt ovan.
 Det är föreningen som ansöker om matchflytt enligt ovan som ansvarar för att
detta görs i god tid (minst 14 dagar) före aktuellt speldatum.

Herrar

Damer

Gruppspel omgång 1
Gruppspel omgång 2
Gruppspel omgång 3

26/2 - 4/3
5/3 - 11/3
12/3 - 18/3

Omgång 2:
Omgång 3:
Omgång 4:
Omgång 5: Semifinal
Final:

2/4 - 8/4
30/4 - 13/5
25/6 - 1/7
6/8 - 12/8
27/8 - 2/9

32 lag
16 lag
8 lag
4 lag
2 lag

Gruppspel omgång 1
Gruppspel omgång 2
Gruppspel omgång 3

26/2 - 4/3
5/3 - 11/3
12/3 - 18/3

Omgång 2:
Omgång 3:
Omgång 4:
Omgång 5: Semifinal
Final:

2/4 - 8/4
30/4 - 13/5
25/6 - 1/7
6/8 - 12/8
27/8 - 2/9

OBS! Vid inplanering av matcher i seriespelet skall deltagande lag ta hänsyn till de
fasta spelveckor i DM.
Anmälan (föreningen anmäler sitt deltagande via FOGIS)
Anmälningsprincip där man i FOGIS ska välja lag från föregående säsong för att
därefter anmäla laget till önskad tävlingskategori. Herr/Damlag från säsongen 2017
hämtas och anmäls till DM herr/Dam 2018.
Anmälningsperiod
FOGIS öppnar för elektronisk anmälan måndagen den 2017-09-12.
Sista anmälningsdag är 2017-11-30,
Anmälningsavgift
DM för seniorer - avgift 1 150 kr.
Efteranmälan
Efteranmälan (efter den 30/11) är endast möjlig i mån av vakanta platser.
Övrigt
Hallands FF:s platser i Svenska Cupen 2019 tilldelas kvalificerade lag efter placering
i DM-tävlingen 2018. Förening som deltar i Allsvenskan och Superettan (SEF) har
direktplatser till Svenska Cupen.
Övrig information
Lämnas av Gert-Inge Svensson, tel. 035/265 20 21.

VÄLKOMMEN MED ER ANMÄLAN!

HALLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

