Upplands Fotbollförbunds kompletterande Tävlingsföreskrifter: Upplandscupen 2019

1.

Tävlingsstyrelse och Beslutsorgan
Upplands Fotbollförbund 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 Upplandscupen.

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.
Upplands Fotbollförbunds TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.
Upplands Fotbollförbunds 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 senior herr och dam.
Föreningen får endast anmäla ett lag i dam- respektive herrtävlingen.
Divisionstillhörigheten är relaterad till föreningens Representationslag.
Lag ska alltid anmälas till och delta i tävlingen i föreningens officiellt registrerade namn.
Vid eventuell efteranmälan placeras laget in i lämplig grupp.

4.

Tävlingsmetod
Gruppspel
Matcher i Upplandscupens gruppspel spelas enligt seriemetoden.
Efter varje match i gruppspelet som slutar oavgjort genomförs en straffsparkstävling enligt
spelreglerna. Resultat i straffsparkstävlingen skall inte inräknas i tabellen.
Kan lag inte skiljas åt enligt seriemetoden avgörs lagens inbördes placering av resultatet i
straffsparkstävlingen.
Kan placering inte avgöras utses lagen genom lottning av Upplands Fotbollförbund.
Slutspel
Matcher i Upplandscupens slutspel spelas enligt cupmetoden.
Vid oavgjort resultat under slutspelet skall förlängning tillgripas enligt följande:
• Matchtiden utsträcks med ytterligare 2 x 15 minuter.
• Är matchen fortfarande oavgjord vid förlängningstidens utgång skall straffsparkstävling
enligt spelreglerna genomföras.
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5.

Speldagar och arrangemang
Gruppindelningen kommer att ske geografiskt med 4–6 lag i varje grupp.
Matcherna skall spelas på konstgräs, naturgräs eller grusplan.
Det är hemmalaget som ordnar spelplan.
Hemmalaget är ansvarigt för att matchen kan genomföras.
Skulle ett hemmalag ej kunna ordna fram spelplan kan/ska matchen spelas på bortalagets plan.
Oavsett var matchen spelas gäller den fastställda lottningen, d.v.s. lottat hemmalag betraktas som
hemmalag. Utöver ovanstående se även under 16.5.
Gruppspel genomförs under perioden 1 mars till 7 april.
Upplands Fotbollförbund genomför lottning och fastställer sista speldag för varje omgång.
Utsatta datum gäller som speldagar om lagen ej kommer överens om ny speldag under perioden.
Hemmalaget är skyldigt att meddela Upplands Fotbollförbund ifall föreningarna ej kan enas om
speldag.
Slutspel genomförs under perioden oktober och november.
Upplands Fotbollförbund genomför lottning och fastställer speldag för varje omgång.
Utsatta datum gäller som speldagar om lagen ej kommer överens om ny speldag.
Nytt speldatum i slutspelet ska godkännas av Upplands Fotbollförbund.
Hemmalaget är skyldigt att meddela Upplands Fotbollförbund ifall föreningarna ej kan enas om
speldag.

5.1

Herr
Till slutspel går de 16 bäst placerade lagen från gruppspelet. De bäst placerade lagen utgörs av
gruppsegrarna + ytterligare antal lag upp till 16 st, där placering i grupperna går före kvotregeln.
Om poängkvoten är lika gäller målskillnadskvot (målskillnad i förhållande till antalet matcher).
Om det fortfarande inte går att särskilja lagen avgörs detta genom att Upplands Fotbollförbund
lottar fram återstående representanter.

5.2 Dam
Till slutspel går de 8 bäst placerade lagen från gruppspelet. De bäst placerade lagen utgörs av
gruppsegrarna + ytterligare antal lag upp till 8 st, där placering i grupperna går före kvotregeln.
Om poängkvoten är lika gäller målskillnadskvot (målskillnad i förhållande till antalet matcher).
Om det fortfarande inte går att särskilja lagen avgörs detta genom att Upplands Fotbollförbund
lottar fram återstående representanter.
5.3 Tidssättning av matcher i gruppspelet
Det är hemmalagets skyldighet att registrera alla sina hemmamatcher i Fogis senast 15 februari.
5.4 Tidssättning av matcher i slutspelet
Det är hemmalagets skyldighet att senast en (1) vecka före inplanerad match, meddela Upplands
Fotbollförbund, domare och motståndare om spelplats och matchtid. Hemmalaget kontaktar
Upplands Fotbollförbund via e-post domare@upplandsff.se och meddelar spelplats och matchtid.

6.

Avgifter

6.1 Anmälningsavgift
Se info på inbjudan till tävlingen.
Vid eventuell efteranmälan erläggs dubbla anmälningsavgiften.
6.2 Lag som utgår/uteblir/wo
Lag som uteblir från match/lämnar wo/utgår ur tävlingen ska erlägga avgift uppgående till
dubbla anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Lagets samtliga matcher plockas bort ur spelprogrammet.
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6.3 Framställan/Anmälan
Se regler för Framställan i Tävlingsbestämmelserna (TB).
6.4 Matchändringsavgift
Matchändringsavgift uttas i gruppspelet efter 28 februari.
Se regler för Matchändring i Tävlingsbestämmelserna.

7.

Priser
Segrande finallag erhåller 16 plaketter till spelare, en plakett till lagledare samt pokal.
Förlorande finallag erhåller 16 plaketter till spelare, en plakett till lagledare.
Prispengarna utgör 50 % av anmälningsavgiften och fördelningen av prispengar är att 1:an
erhåller 60 % och 2:an erhåller 40 %.

8.

Antal spelare
16 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.

Matchdräkt
Bortalaget ska förvissa sig om hemmalagets dräktfärger och använda sig av avvikande
dräktfärger.

10. Resultatrapportering
Det är domaren som senast 30 minuter efter spelad match ansvarar för att rapportera matchresultatet.
11. Domare
Domare till matcherna tillsätts av Upplands Fotbollförbund.
Hemmalaget betalar domare fram till finalen.
Upplands Fotbollförbund betalar kostnaderna för domarna i finalen.
Under gruppspelet tillämpas endomarsystem.
Under slutspelet skall matcherna spelas med tredomarsystem.

12. Utvisningar/avvisningar
Se regler för Utvisningar/avvisningar i Tävlingsbestämmelserna (TB).
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13. Spelares ackumulering av varningar
I Upplandscupen tillämpas systemet med ackumulerade varningar.
Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i gruppspelet ska
stå över i den nästkommande matchen i gruppspelet.
Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i slutspelet ska stå över i den
nästkommande matchen i slutspelet.
Varningar annulleras mellan gruppspelet och slutspelet.
Spelare som utvisats i sista gruppspelsmatchen får inte spela i lagets första slutspelsmatch.
Varningar och avstängningar annulleras inför ny säsong.
14. Spelarförteckning (domarrapport)
I dessa serier är det obligatoriskt med elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis.
Domaren ansvarar för att spelarförteckningarna senast 24 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 72 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.
15. Representation
Upplandscupen slutspel
I slutspelet deltar spelaren i den förening där licens är tecknad (moderförening).
I Upplandscupen gäller 1 september regeln, se Representationsbestämmelserna 2019.
Upplandscupen gruppspel
Under gruppspelet tillåts provspel för högst två (2) spelare från annan förening vid varje match.
Vid sådant provspel krävs en skriftlig överenskommelse mellan den nya föreningen och
moderföreningen på av förbundet framtaget dokument.
Spelare med s.k. Dubbel Bosättning
Får endast delta i Upplandscupen gruppspel.
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16. Övrigt gällande Upplandscupen
16.1 Bonusstraffar
Handikappstraffar, (en per division) får slås när som helst under matchen vid avbrott och eget
bollinnehav för det straffberättigande laget.
OBS: Bonusstraff får inte slås sista 10 minuterna av ordinarie speltid.
Sedan straffen har lagts fortsätter spelet som om straffen lagts som en vanlig spelstraff, ex: räddar
målvakten till hörna så döms det hörna.
16.2 Herr
Segrande lag i Upplandscupen tilldelas plats i Svenska Cupen.
I mån av ytterligare plats/platser tilldelas dessa det högst placerade laget/lagen i seriespelet
tillhörande Upplands Fotbollförbund (efter slutförd säsong).
Kvotberäkning tillämpas för att eventuellt särskilja lagen.
Lag som spelar i Allsvenskan eller Superettan är direktkvalificerade och berörs inte.
16.3 Dam
Segrande lag i Upplandscupen tilldelas plats i Svenska Cupen.
I mån av ytterligare plats/platser tilldelas dessa det högst placerade laget/lagen i seriespelet
tillhörande Upplands Fotbollförbund (efter slutförd säsong).
Kvotberäkning tillämpas för att eventuellt särskilja lagen.
Lag som spelar i Allsvenskan eller Elitettan är direktkvalificerade och berörs inte.
16.4 Matcher i slutspelet
Spelplatserna i slutspelet avgörs av lagens divisionstillhörighet. Lag med lägst divisionstillhörighet
har hemmamatch. Vid lika divisionstillhörighet av lagen tillämpas lottning om vilket lag som har
hemmamatch. Se 16.5.
16.5 Divisionstillhörighet
Om laget efter det att Upplandscupen lottats flyttas upp till ny divisionsnivå efter den 15 februari
ska laget ha den divisionstillhörighet som laget hade när laget anmäldes till tävlingen.
16.6 Historik
Utformningen på Upplandscupen är ett resultat av en motion på Repskapet 2008-11-26.
Där beslutades följande: ”Representantskapet ger styrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
gällande en total översyn av Upplandscupen Herr och Dam.

Föreskrifterna fastställda av Upplands Fotbollförbunds Styrelse den 24 oktober 2018.
Notera att Tävlingsföreskrifterna, vad avser kalenderåret 2019, kan komma att förändras beroende på oförutsedda
händelser.
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