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Information från Tävlingskommittén till föreningarna i Uppland och på Åland.
RB kapitel 1 § 13 Registrering av spelare
Från och med den 1 april det kalenderår en spelare fyller 15 år ska spelaren vara registrerad för viss förening
för att få representera föreningen i bindande match.
Vid registrering av underårig spelare krävs vårdnadshavares godkännande.
Registreringen gäller tills vidare. Det åligger spelarens förening att vid varje tillfälle upprätthålla korrekta
uppgifter om spelarens registrering i FOGIS.

Registreringskontroll (tidigare Licenskontroll)
Upplands FF kommer att genomföra Registreringskontroll under 2013.
Registreringskontrollen sker på liknande sätt som tidigare år, enligt följande rutiner.
Ett antal tävlingsmatcher blir slumpmässigt utvalda för Registreringskontroll.
Två funktionärer från Upplands FF anländer till matcharenan och kontaktar domaren, som efter sin egen kontroll
av den ifyllda spelarförteckningen, lämnar över den till funktionärerna.
Dessa informerar därefter, cirka 30 minuter före avspark, berörda lagledare om att kontroll skall göras.
När lagens uppvärmning är klar och spelarna är på väg tillbaka till omklädningsrummet, får de hämta sina
id-handlingar. Dessa visas upp för Upplands FF:s funktionärer för avstämning mot spelarförteckningen.
Den spelare som inte kan styrka sin identitet fotograferas.
Senast tre (3) arbetsdagar efter matchen måste spelaren:
Legitimera sig för personal på Upplands FF:s kansli, där ytterligare en kontroll görs mot spelarförteckningen och
det foto som tagits. Alternativt att spelaren mailar in legitimationshandlingar till Upplands FF:s kansli.
För åländska lag gäller:
Senast tre (3) arbetsdagar efter matchen måste spelaren legitimera sig för personal på Ålands FF:s kansli, där
ytterligare en kontroll görs mot spelarförteckningen och det foto som tagits.
Om legitimering inte görs enligt ovan får föreningen efter 10 dagar ett brev om vad som gäller beträffande
obehörig spelare. Ärendet lämnas då över till Disciplinutskottet (DPU).
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