Solna 2017-09-28
Till
Adm. SDF för kval till div 3 herrar,
Övriga SDF för kännedom

Kval till div 3 herrar 2017
Förutsättningar för kvalet och sammansättning av kvalgrupperna återfinns i i bifogat PM.
Förutsättningarna gällande kvalspel i och till förbundsserierna framgår även i
tävlingsbestämmelserna (TB) 2017.
Lagen från div. 4 tas ut enligt respektive SDF:s bestämmande och de SDF som har lag i
olika kvalgrupper meddelar administrerande SDF kvalificerade lag. Berörda SDF tillser
att administrerande SDF tillställs aktuella sluttabeller.
Kvallag i div. 4 spelar kval mot lag 9 i div. 3 i tolv kvalgrupper.
Efter genomförd enkelserie flyttas respektive gruppsegrare upp till div. 3 herrar 2018.
Med anledning av att div. 1, herrar utökas till 16 lag fr.o.m. säsongen 2018 ges även 1 extra
uppgång till Norrland (Norrlandskvalet genomförs 2017 endast i syfte att utse kvallag som
går in i div. 3-kval) samt de 3 "bästa" förlorande kvallagen i div 3-kvalet (dvs. de tre
”bästa” lagen utöver gruppsegrarna.)
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF, och genomförs enligt följande:
 Två hemmatcher för lag 9 i div. 3 =(Div 3:9) och ”bästa kvallag” från div. 4 =(Div 4:1). En
hemmamatch för ”2:a bästa kvallag” =(Div. 4:2) samt ”3:e bästa kvallag”) =(Div. 4:3).


”Bästa kvallag” utses genom jämförelse av i första hand flest poäng, och i andra hand
målskillnad, i jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet.



Samtliga lag ska ha en hemmamatch i de två första spelomgångarna.



Spelordning enligt följande, om inte SvFF:s TK, efter enhällig framställan från samtliga
berörda SDF, beslutar annat.
Omg 1
Omg 2
Omg 3

Div. 4:2 – Div. 3:9
Div. 3:9 – Div. 4:1
Div. 3:9 – Div. 4:3

Div. 4:1 – Div. 4:3
Div. 4:3 – Div. 4:2
Div. 4:1 – Div. 4:2

Speldagar




Kvalgrupperna spelas under tiden 7-22 oktober.
Om samtliga lag i en grupp är överens kan vardagsomgång tillämpas.
Gemensamt speldatum och klockslag ska dock gälla i tredje omgången.

Kvalmetod
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Efter match som slutar oavgjord
genomförs straffsparkstävling enligt spelreglerna. Resultatet i straffsparkstävlingen ska
inte inräknas i tabellen.
Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom
målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor,
placeras det lag främst som gjort flest antal mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens
inbördes resultat avgörande där vid oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen är
avgörande. Vid oavgjord match är resultatet i straffsparkstävlingen avgörande. Om placering
inte kan avgöras enligt ovan, jämförs slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal
gjorda mål) för kvallag från samma serienivå. För kvallag från olika serienivåer gäller i sådant
fall att laget från den högre divisionen betraktas som ”bästa”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.

Representationsbestämmelser – OBS!
Spelare ska vara registrerad i den förening som är kvalificerad för kvalet. Detta innebär att
spelare som är registrerad för annan förening inte får delta i kvalet med stöd av distriktets
ev. bestämmelser om farmarklubbar, kombinerade lag eller lån i någon form.
Notera även att 1 septemberregeln gäller, se Representationsbestämmelserna 2017, 4 kap. 3§.
Observera att spelare som lånats in via ”Fotbollsutvecklande föreningssamarbete avseende
professionell spelare” inte får delta i kval till div. 3 herrar, se Representationsbestämmelserna
2017, 3 kap. 14 §.

Ersättare
Högst sju ersättare får antecknas på spelarförteckningen, varav som mest tre får bytas in
under match. Spelare som byts ut får inte återinträda i spelet.

Varningar, utvisningar, avstängningar och avvisningar
Information om vad som gäller för varningar, utvisningar, avstängningar och avvisningar i
samband med kvalspelet finns att läsa om i Tävlingsbestämmelserna 2017, 5 Kap. 1-20 §.

Domarrapporter/spelarförteckning
Spelarförteckning innehållande namn och pesonnr eller i förekommande fall födelsedatum
ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt formulär, vilket hämtas från Fogis. Detta
formulär utgör tillika domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och
funktion på de personer, högst 14 varav 7 ersättare, som får finnas i det tekniska området.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till
domaren.

Domare
För tillsättningen av domare ansvarar respektive coach för Regiondomare medan
assisterande domare tillsätts i likhet med seriespel i div 3. Uttagna domare läggs in i Fogis.
Hemmalagen inhämtar uppgifterna från hemsidan alternativt att administrerande SDF

meddelar hemmalaget domare på lämpligt sätt. Hemmalaget är ansvarig för att kalla
domarna till match.
Domararvode utbetalas enligt högsta lagets serietillhörighet innebärande att div. 3-arvode
gäller då div. 3-lag är ena parten i match och när två div. 4-lag möts gäller div. 4-arvode.
Domararvodet för div. 3 är 1220:- för HD och 730:- för AD. Domararvodet för div. 4 är 805:för HD och 590:- för AD.

Administration av kvalet
Kvalgrupperna är upplagda i Fogis under SvFF men med behörighet lämnad till
administrerande SDF. Grupperna måste administreras på detta sätt, ni får inte lägga upp
egna grupper under ert eget distrikt. Lottnyckel, anpassad för den fastställda spelordningen, är
förvald. Allt eftersom kvalgrupperna är klara kommer vi att länka dem till vår kvalsida, är
därför tacksam om ni meddelar undertecknad när ni "släpper" kvalgruppen
till hemsidan.
Vi ber administrerande SDF att till deltagande föreningar och utsedda domare meddela:
- att domaren ansvarar för resultatrapportering omgående efter match samt även för övriga
händelser under matchen i Fogis inom sex timmar,
- vid anmälan av spelare eller ledare att detta ska rapporteras i Fogis,
- berörda huvuddomare information gällande kvalmetod,
- att det är ersättare, inte avbytare, som gäller i kvalet,
- vad domararvodet är,
- samt ev. annan information från administrerande SDF.
Eventuell framställan om att inställda match i tredje omgången
Någon av er kommer troligen att få frågan om att få inställa sista matchen i div. 3-kvalet då
inget av lagen kan nå div. 3. Detta är tillåtet under följande förutsättningar:
 att bägge föreningarna skriftligen (räcker med mejl) begär att matchen får inställas
samt att de är införstådda med att de inte kan bli aktuella för uppflyttning vid
eventuell vakanstillsättning,
 att begäran är underskriven av ansvarig/behörig föreningstecknare som
ordförande, fotbollsansvarig, sportchef (inte tränare eller lagledare etc om de inte
har någon av de nämnda rollerna).
OBS! Med anledning av att även de tre bästa förlorande kvallagen (dvs. de tre ”bästa” lagen
utöver gruppsegrarna) tilldelas en plats i 2018 års div. 3, ber vi föreningar som eventuellt
överväger ställa in sin match i tredje omgången att noga överväga detta med tanke på de för
året särskilda omständigheterna. Genom att ställa in sin match i tredje omgången avsäger
man sig rätten till en eventuell vakansplats och med anledning av årets speciella
förutsättningar, är det möjligt att vakansplatser kan komma att erbjudas till föreningar som
sportsligt placerar sig sämre i årets kvalspel, jämfört med de föreningar som erbjudits
vakansplatser i samband med tidigare års kvalspel.
Beslutsorgan
SvFF:s Disciplinnämnd beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s
tävlingsbestämmelser samt i bestraffningsärenden enligt 14 kap. RF:s stadgar.

Som bekant äger SvFF tävlingen men behörigheten ligger på administrerande SDF.
Detta innebär att när domaren anmäler ett bestraffningsärende via Fogis kan inte Pierre
Blomqvist eller annan i SvFF:s Tävlingsgrupp se det anmälda ärendet. Därför behöver vi adm.
SDF:s hjälp att meddela SvFF via mejl tavling@svenskfotboll.se så vi tillfälligtvis kan ändra
behörigheten och hämta upp ärendet.
SvFF:s TK beslutar i samtliga övriga tävlingsärenden, såvida inte annat sägs, i sin egenskap
av tävlingsstyrelse.

Resultatrapportering
I likhet med vad som gäller i förbundsserierna ansvarar domaren för att detta sker
omgående efter matchens slut.

Ekonomiska föreskrifter
Varje förening är arrangör av sin hemmamatch, d.v.s. står för kostnader och behåller
nettointäkten. OBS! Hemmalagen står för samtliga domarkostnader. Bortalaget svarar för
sina kostnader. Ingen kostnadsfördelning tillämpas.
Kvalinformation, hittar ni även på SvFF hemsida http://svenskfotboll.se/cuper-ochserier/kvalspel/
I övrigt hänvisas till SvFF:s tävlingsbestämmelser.
Har ni frågor kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen
Henrik Fagerstedt
Tel: 08-735 09 34
E-post: henrik.fagerstedt@svenskfotboll.se

