Upplands Fotbollförbunds kompletterande Tävlingsföreskrifter: DM 2021

1.

Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan
Upplands Fotbollförbund (UFF) administrerar tävlingen.
Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.
Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) beslutar i ärenden om tävlingsbestraffningar enligt
gällande tävlingsregler samt i bestraffningsärenden enligt 14 kapitlet RF:s stadgar gällande matcher i DM.

2.

Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF/UFF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF/UFF:s vid
varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter. TK äger rätt att vid särskilda skäl
medge undantag från dessa tävlingsföreskrifter förutsatt att berörda lag samtycker därtill.

3.

Anmälan
Anmälan görs i Fogis.
Tävlingen gäller för pojkar och flickor i åldersgrupperna 13 till 17 år samt junior.
Vid efteranmälning till ett lottat DM får laget tillsättas endast om vakans uppstår.
Eventuell vakans tillsätts inte om tävlingen startat.
Spelprogrammet lottas inte om.
Överåriga spelare får inte deltaga i DM.
Kombinationslag får inte deltaga i DM.
Kombinationslag får deltaga i DM.
Anmäls kombinationslag till DM ska också kombinationslaget anmälas och deltaga i seriespelet.
Ovanstående röda text gäller under förutsättning att inlämnad motion till Upplands Fotbollförbunds Repskap
den 3/12 godkänns.
Junior:
Föreningen får endast anmäla ett lag.
Lag ska alltid anmälas i föreningens officiellt registrerade namn.
Pojkar och flickor 14, 15, 16 och 17 år:
Föreningen får endast anmäla ett lag i varje åldersgrupp.
Lag ska alltid anmälas i föreningens officiellt registrerade namn.
Pojkar och flickor 13 år:
Föreningen får anmäla flera lag i åldersgruppen.
Se vidare under punkt 15, Representation.

4.

Tävlingsmetod
Matcher i DM spelas med direkt utslagning. Matcher i DM får inte sluta oavgjorda.
Vid oavgjort resultat vid full tid skall förlängning tillgripas enligt följande:
Junior:
Matchtiden utsträcks med ytterligare 2 x 15 minuter. Se specifika regler för finalspelet, 14.5.
Pojkar och flickor 13 till 17 år:
Matchtiden utsträcks med ytterligare 2 x 10 minuter. Se specifika regler för finalspelet, 14.5.
Är matchen fortfarande oavgjord vid förlängningstidens utgång skall straffsparkstävling enligt
spelreglerna genomföras.
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5.

Speldagar och arrangemang
Upplands Fotbollförbund genomför lottning och fastställer sista speldag för varje omgång.
Det är hemmalaget som ordnar spelplan.
Hemmalaget är primärt ansvarigt för att matchen kan genomföras.
Skulle ett hemmalag ej kunna ordna fram spelplan kan matchen spelas på bortalagets plan.
Matcherna skall spelas på konstgräs, naturgräs eller grusplan.
Oavsett var matchen spelas gäller den fastställda lottningen, d.v.s. lottat hemmalag betraktas som hemmalag.
Tävlingsstarten för DM planeras till mars/april.
Det är hemmalagets skyldighet att senast 1 vecka före inplanerad match, meddela motståndare om
spelplats och matchtid och registrerar den överenskomna matchtiden i Fogis.
Brister i kontakt mellan lagen kan medföra att det ena eller båda lagen riskerar uteslutning.
Utsatta datum gäller som speldagar.
Föreningarna kan komma överens om tidigare speldag.
Skulle en match av någon anledning ej spelas på den utsatta dagen eller tidigare kan det bli aktuellt att
utesluta lag som ej möjliggjort spel.
Hemmalaget är skyldigt att meddela detta till Upplands Fotbollförbund.
Upplands Fotbollförbund kan därvid vidtaga åtgärder för att matchen skall genomföras.
Generellt gäller att berörda föreningar har rätt till en dags speluppehåll mellan DM och seriematch eller
vice versa.
Efter 1:a omg. skall det lag som lottats till flest bortamatcher ha rätt till hemmamatch i nästa omgång.
Vid lika förhållande mellan lagen är det först uppsatta laget i lottningen som har hemmamatch.
Lag som stått över 1:a omg. innefattas inte av detta, utan spelar enligt den placering de erhållit i lottningen
i omgång 2.

6.

Avgifter
Anmälningsavgift
Se info på inbjudan till tävlingen.
Övriga avgifter
Se regler för avgifter i Tävlingsbestämmelserna (TB).

7.

Priser
DM jun.
DM jun.
DM 11 mot 11.
DM 11 mot 11.
DM 9 mot 9.
DM 9 mot 9.

1:a lag RF:s plakett i guld
2:a lag RF:s plakett i silver
1:a lag UFF:s plakett i guld
2:a lag UFF:s plakett i silver
1:a lag UFF:s plakett i guld
2:a lag UFF:s plakett i silver
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18 spelare, 1 lagl + Pokal
18 spelare, 1 lagl
18 spelare, 2 lagl + Pokal
18 spelare, 2 lagl
12 spelare, 2 lagl + Pokal
12 spelare, 2 lagl

8.

Antal Spelare
Vid tävling där flygande byten tillämpas skall dessa ske i anslutning till mittlinjen. Se TB § 5
(I normalfallet är Tekniska Området att betrakta som ovan dock finns arenor och vissa tävlingar
där detta område är placerat på annat vis varvid ovan poängteras och ska gälla).
Observera dock: Vid byte av skadad spelare får spelaren lämna på annan plats och inträde ske
på normal plats för inbyten men då först efter spelavbrott och tillåtelse av domaren.
11 mot 11:
18 spelare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla avbytare 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.
9 mot 9:
12 spelare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla avbytare ska bytas in under match.
Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte.
Utvisad spelare får inte ersättas.
Beträffande antalet avbytare är ovanstående en rekommendation.

9.

Matchdräkt
Bortalagen ska förvissa sig om motståndarnas dräktfärger och vid behov medföra reservställ.

10.

Resultatrapportering
DM Junior
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultatet i Fogis senast 30 minuter efter spelad match.
DM Ungdom
F/P 15-17 år:
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultatet i Fogis senast 30 minuter efter spelad match.
F/P 13-14 år:
Hemmalaget ska senast 60 minuter efter avslutat match via SMS inrapportera slutresultatet eller genom
inloggning i Fogis.
Detta sker enligt följande:
SMS skickas till 0730–126126. Ange matchnummer mellanslag hemmamål mellanslag bortamål.

11.

Domare
DM Junior
Domare till matcherna i DM för juniorer tillsätts av Upplands Fotbollförbund.
Hemmalaget ska kontakta Upplands Fotbollförbund via e-post domare@upplandsff.se , senast 1 vecka
innan match och meddelar matchdag och matchtid.
DM Ungdom
F/P 15-17 år: Upplands FF tillsätter domare.
Hemmalaget ska kontakta Upplands Fotbollförbund via e-post domare@upplandsff.se , senast 1 vecka
innan match och meddelar matchdag och matchtid.
F/P 13-14 år: Hemmalaget tillsätter domare.
Domare i finalerna
Upplands Fotbollförbund tillsätter och betalar kostnaderna för domarna i finalerna för junior och ungdom.

Tävlingsföreskrifter DM 2021

12.

Utvisningar/avvisningar
Se regler för Utvisningar/avvisningar i Tävlingsbestämmelserna (TB).

13.

Spelarförteckning (domarrapport)
I DM för Juniorer
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna senast 48 timmar efter avslutad match rapporteras till
UFF via Fogis.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i
inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 96 timmar från matchdagen, vid uppenbart
skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till UFF.
Spelarförteckningarna förvaras av domare fram till 31 oktober.

DM Ungdom
F/P 15-17 år: I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna senast 48 timmar efter avslutad match rapporteras till
UFF via Fogis.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i
inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 96 timmar från matchdagen, vid uppenbart
skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport. Sådan begäran görs till UFF.
Spelarförteckningarna förvaras av domare fram till 31 oktober.
F/P 13-14 år: I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis.
Bortalaget lämnar över sin ifyllda och underskrivna spelarförteckning till hemmalagets ledare innan
matchstart. Hemmalagets och bortalaget spelarförteckning, som ska vara underskrivna av berörda
föreningars ledare, förvaras av hemmalaget fram till 31 oktober samma år.

14.

Övrigt gällande DM

14.1

Speltid, pojkar och flickor
Se anvisningar i Tävlingsföreskrifterna för Ungdom 13–14 år och 15–17 år.

14.2

Bollstorlek
Se anvisningar i Tävlingsföreskrifterna för Ungdom 13–14 år och 15–17 år.

14.3

Spelplan/spelform
Se anvisningar i Tävlingsföreskrifterna för Ungdom 13–14 år och 15–17 år.

14.4

Time Out
I åldersgrupperna 13–17 år gäller att:
”Time out” kan begäras av respektive lagledare en gång/halvlek/period under matchen.
Även domaren kan begära ”time out” tre gånger/match. Tiden för ”time out” får uppgå till max 60
sekunder och kan endast begäras under avbrott i spelet.

14.5

Finalspel
Följande gäller för åldersgrupperna 13–17 år:
Finalen i respektive åldersgrupp genomförs under samma dag i augusti.
Se kompletterande regelverk/information för finaldagen som skickas ut till finallagen.
Vid prisutdelningsceremonin ska lagen invänta eventuell straffsparksläggning.
Vid full tid och resultatet är oavgjort genomförs en straffsparkstävling enligt spelreglerna direkt, ingen
förlängning tillämpas. Spelprogrammet är förbestämt och ej påverkningsbart.
Följande gäller för Junior
Finalen genomförs med en match på neutral plan.
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15.

Representation
Har en spelare representerat en förening i en DM-tävling får spelaren inte representera en ny förening
i samma åldersgrupp. Att efter dispensansökan möjliggöra för representation i samma åldersgrupp
om spelaren har flyttat/byt ort och byter förening, s.k. särskilda skäl.
Om en förening anmäler flera lag till DM P/F 13 år gäller inte fri representation utan lagtillhörigheten
avgörs av i vilket lag som spelaren representerar vid sin första DM match, spelaren får alltså endast
representera ett lag i sin förening i åldersgruppen P/F 13 år.

16

Framställan/Anmälan
Se regler för Framställan/Anmälan i Tävlingsbestämmelserna (TB).

17

Lag som utgår/utesluts/uteblir/lämnar wo
Lag som utgår/utesluts/uteblir/lämnar wo till match ska erlägga wo-avgift uppgående till dubbla
startavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas inte.

Föreskrifterna fastställda av Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté den 8 oktober 2020.
Notera att Tävlingsföreskrifterna, vad avser kalenderåret 2021, kan komma att förändras beroende på oförutsedda händelser.
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