Tävlingsföreskrifter år 2018 P15 Regionala Serier,
Örebro – Södermanland – Östergötland – Västmanland Värmland – Dalarna – Uppland
KAPITEL 1 ADMINISTRATION
1. Tävlingsstyrelse
Örebro Läns Fotbollförbund (ÖLFF) administrerar P15 Regionala Serier 2018.
ÖLFF:s Tävlingskommitté är tävlingsstyrelse.
2. Anmälan
Anmälan till deltagande i 2018-års tävling görs av respektive distriktsförbund.
3. Seriesammansättning
Seriesammansättningen fastställs av Örebro Läns FF, Södermanlands FF,
Västmanlands FF, Värmlands FF, Östergötlands FF, Dalarnas FF och Upplands FF.
4. Spelordning och speldagar
Serien spelas mellan april-oktober på Konstgräs eller Gräs. Krav på konstgräs i april och
oktober om inte föreningarna i matchen kommer överens om annat underlag. Matcherna
spelas på helger om inte föreningarna kommer överens om annan dag. Sista
omgångens matcher behöver inte spelas på gemensam dag och avsparkstid, om inte
lagen kommer överens om detta.
5. Administrationsavgifter
5.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1.500 kr. Faktureras till föreningen.
5.2 Administrationsavgift för domartillsättning
Hemmalagets distriktsförbund har rätt att ta ut en administrationsavgift från hemmalaget
för att tillsätta domarna i den regionala serien P15. Avgiften regleras av respektive
distriktsförbunds bestämmelser.
5.3 Utträdesavgift
Förening som efter beslutad seriesammansättning eller under spelåret utgår ur tävlingen
åläggs en straffavgift på 3000:-.
5.4 Matchändringsavgift
Avgiften för matchändring är 500:- om inte särskilda skäl föreligger.
5.5 W.O. avgift
W.o. avgiften är 1000:-.
6. Spelarförteckning och domarrapport
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 avbytares för- och efternamn
samt personnummer eller i förekommande fall födelsenummer ska av vardera
lagansvarig upprättas på särskilt formulär. Sådant formulär, vilket tillika utgör
domarrapport, hämtas från Fogis. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn
och funktion på de personer, högst 14 varav 7 avbytare, som får finnas i det tekniska
området. Uppenbart skrivfel på spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.

Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna av ansvarig person
undertecknad spelarförteckning till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda
uppgifterna.
Domaren ansvarar för att rapportera till SvFF eller administrerande SDF via Fogis
senast dagen efter matchens slut. Domaren ansvarar för att spara ett exemplar av
domarrapporten under hela säsongen. Det är föreningens skyldighet att fortlöpande,
inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter.
Förening har rätt att inom 72 timmer från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av
domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till SvFF eller, i
tillämpliga fall, SDF.
7 Resultatrapportering
Det är domarens skyldighet att rapportera resultat till ÖLFF senast 30 minuter efter
avslutad match. För att rapportera in resultat via SMS ska matchnummer, antal
hemmamål (hm) och antal bortamål (bm) anges. Matchnumret består av nio siffror.
Om matchnummer 120101005 slutar 4-2. SMS:a följande:
120101005(mellanslag)4(mellanslag)2
Till nummer: 0730 126 126
8. Matchändring
Om en matchändring sker under året ska detta meddelas av båda lagen till ÖLFF. Ange
även varför och vem som flyttat matchen.
9. Uppskjuten match
Uppskjuten match ska omgående meddelas till ÖLFF.
9.1 Ny speldag vid uppskjuten/avbruten match
Uppskjuten eller avbruten match ska spelas på första tillgängliga speldag i berörda
föreningars spelprogram, om inte ÖLFF beslutar annat.
9.2 Walk-over (w.o.)
Vid lagets andra w.o. utesluts laget ur serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras och
såväl lagets som motståndarlagens erövrade poäng och målskillnad annulleras. Om
särskilda skäl föreligger kan tävlingsstyrelsen besluta om fortsatt deltagande i serien.
10. Pokal och prismedaljer
Segrande lag i respektive serie erhåller 20 medaljer.

KAPITEL 2 TÄVLING
1. Bestraffning av spelare och Ledare
Bestraffning av spelare och ledare samt rapport om övrig händelse i seriespel i enlighet
med vad som föreskrivs i 3 kap. SvFF:s TB.
2. Spelares och förenings ansvar
Spelare och berörd förening ansvarar för att kontrollera spelares antal
varningar samt att spelare som uppnått sådant antal varningar ska vara
avstängd, och inte medverkar i nästa match.
Spelare och berörd förening ansvarar för att spelare som utvisats inte spelar i nästa
match.

3. Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla sju får bytas in
under match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under
spelets gång, s.k. flygande byte. Alla spelare som finns med på spelarförteckningen
anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller ej.
Utvisad spelare får inte ersättas.
4. Speltid
Speltiden är 2 x 40 min.

KAPITEL 3 REPRESENTATION
1. Representationsbestämmelser
I denna serie gäller att endast spelare som under kalenderåret fyller högst 15 år får
delta. För de spelare som fyller 15 år detta kalenderår gäller spelklardatum under hela
säsongen. 1 september-regeln gäller ej. För spelare 14 år och yngre gäller SvFF:s
spelterminer för Fotboll.

KAPITEL 4 DOMARE
1. Domare och assisterande domare utses av hemmalagets SDF.
2. Domararvode
P15: HD: 635:- AD: 470:-

KAPITEL 5 EKONOMISKA FÖRESKRIFTER
1. Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från
hemmamatch. Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i sin helhet av
arrangerande förening i direkt anslutning till match. Ingen entréavgift får tas ut.

KAPITEL 6 ÖVRIGT
1. I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser i
tillämpliga delar.
2. Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa
sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga
tävlingsregler.
3. ÖLFF:s Tävlingskommitté äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa
tävlingsföreskrifter.
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