GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Föreskrifter gällande DM för damseniorer 2018
Allmänt
För frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser samt
GFF:s egna tillägg i dessa i tillämpliga delar.
DM för damseniorer 2018 spelas som Cup-turnering från semifinaler med inledande gruppspel och är kvalificerande för
Svenska Cupen 2019.
Förening som spelar i division 1 eller högre är direkt kvalificerad till semifinal.
Platserna till Svenska Cupen 2019 fördelas enligt:
I första hand segrare i DM-finalen 2018.
I andra hand förlorande lag i DM-finalen 2018.
I tredje hand erbjuds plats efter högst placering i serie 2018.
Övergripande gäller reglerna i föreskrifter för Svenska Cupen för deltagande där.

Representation i DM
Spelaren representerar den förening som spelaren vid varje tidpunkt är licenserad för.
Spelare som är utlånade enligt RB 2017 Kapitel 2 § 7 ”Utlåning av amatör utan övergångsanmälan” får inte delta i DM för
lånande förening.
Såväl huvudklubb som farmarklubb får delta i DM.
Spelaren får bara representera den förening som spelaren är registrerad för.

Speldagar och spelordning
Gruppspel
DM inleds med gruppspel på konstgräs under april.
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Efter oavgjord match genomförs straffsparkstävling enligt
spelreglerna. Resultatet i straffsparkstävlingarna ska inte räknas i tabellen.
Straffsparkstävling ska inte genomföras efter sista matchen i gruppspelet om lagens placering i gruppen är avgjord.
Metod för avgörande av serieplacering i gruppspel
Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs de berörda lagens placering i grupp- resp.
slutspel:
a) Högst antal poäng i inbördes matcher,
b) Bästa målskillnad i inbördes matcher,
c) Högst antal gjorda mål i inbördes matcher,
d) Om, efter tillämpning av kriterierna a)-c) för flera lag, två lag fortfarande har samma placering ska kriterierna
a)-c) åter tillämpas emellan de två lagen för att avgöra lagens slutliga placering. Om detta inte leder till
avgörande ska kriterierna e)-f) tillämpas,
e) Resultat av alla gruppspelsmatcher;
1. Bästa målskillnad,
2. Högsta antal gjorda mål,
f) Straffsparkstävling
1. Om två lag fortfarande har samma placering ska straffsparkstävling genomföras mellan berörda lag
2. Om fler än två lag fortfarande har samma placering sker avgörande genom lottning.
GFF samordnar planer, matchtider och domare.
Lagen seedas efter serieplacering 2017 och lottas in i grupper om tre eller fyra lag.
Efteranmälda lag lottas in i lämplig grupp.
Segrare i respektive grupp är kvalificerade för semifinal.
Vid gruppspelsmatcher ansvarar hemmalag för att uppvärmnings- och matchbollar finns på plats.

Slutspel
Fri lottning gäller från och med semifinaler.
Semifinalerna kommer att spelas i maj under vecka 20-21.
Finalen spelas 20/6
Generellt gäller att berörda föreningar har rätt till två dagars speluppehåll mellan DM- och seriematch.
För lag i distriktsserierna ska då i första hand seriematch flyttas.
Om detta gäller lag i förbundsserie bestämmer DTK speldag för DM-match.
DM-matcher kan flyttas till annan dag om båda lagen är överens och efter godkännande av DTK.
Ingen match får flyttas till datum efter nästa DM-omgång.

Speltid i slutspelet
Ordinarie speltid är 2x45 minuter.
Är match inte avgjord ska speltiden utsträckas med förlängning om 2x15 minuter. Har matchen inte avgjorts tillgrips
straffsparkstävling om först 5 straffar/lag och därefter varannan straff för att avgöra matchen.

Spelplan i slutspelet
Om hemmalaget inte kan erbjuda spelplan med gräs eller konstgräs övergår matchen till bortalaget. Om bortalaget inte
heller kan erbjuda något dessa underlag är alternativet spel på neutral plan. Vid match på neutral plan delar lagen på
planhyran.

Walk-over
Lag som lämnar WO förlorar matchen med 3-0 och får betala en WO-avgift på 1000 kronor, men de utesluts inte från
fortsatt deltagande i DM 2018.
Lag som uteblir från match ska betala WO-avgift om 1000 kr.

Ersättning till domare och planhyror
Ersättningar till domare och assisterande domare
Ersättning till domare och assisterande domar betalas med belopp motsvarande lagens högsta serietillhörighet dock högst
motsvarande division 2.
Gruppspel
Domararvoden och planhyror fördelas lika mellan lagen inom respektive grupp.
GFF administrerar avgifterna och debiterar respektive förening i efterskott.
Slutspel
Ersättningar till domare och assisterande domare samt eventuella planhyror betalas av hemmalaget.
Finalmatch
Det är fritt inträde vid finalmatchen och GFF står för domarkostnader och planhyror.

