2 kap. – Tävlingens genomförande
21 §

Ansökan om ändrad avsparkstid
Ansökan om ändrad speldag och avsparkstid i Allsvenskan – div. 3, herrar, och Damallsvenskan –
div. 1, damer, ska ges in till SvFF senast fyra dagar före fastställd speldag. I ansökan ska anges orsak
till önskad ändring. Till ansökan ska fogas gästande förenings skriftliga medgivande.
Ansökan om matchändring som kommit in för sent ska avvisas, såvida det inte finns särskilda skäl.
SDF får fastställa särskilda bestämmelser för matchändringar i distriktsserierna.

Upplands FF har beslutat:
att i distriktsserierna Herr 4–8, Dam 3–5, Junior, F17-19 år samt i SvFF-serier som administreras av
UFF, kan DpU medge ändrad matchdag endast på grund av omständighet som kommit till
arrangerande eller gästande lags kännedom efter spelordningens fastställande. Skriftlig framställning
om att få ändra matchdag ska göras på Upplands Fotbollförbunds hemsida på därför speciellt
framtagen blankett. Skäl till den önskade ändringen ska anges.
Gällande herr 4 – 7: Matchändring är gratis fram t.o.m. 15 mars.
Gällande dam 3 – 4: Matchändring är gratis fram t.o.m. 15 mars.
Gällande övriga serier där UFF tillsätter domare: Matchändring är gratis fram t.o.m. 31 mars.
Därefter är avgift för matchändring 500 kr som betalas av den förening som orsakat ändringen.
Vid matchändring senare än 7 dagar före fastställd speldag uttas dubbel matchändrings avgift.
Är det fråga om tävling med lag från annat/andra distrikt ska framställningen inges till det SDF som är
tävlingsstyrelse.
I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i TB 2 kapitel 19 och 20 §§.
att i herr div 4-8 och dam div 3-5 ska alla matcher från våren vara spelade innan första inplanerade
omgång på hösten och i övrigt ska flyttade matcher under hösten spelas före de två sista omgångarna i
aktuell serie.
Matchflytt medges i distriktsserierna om förening har minst två (2) spelare som är på uppdrag
gällande distriktslag/landslag.
Vid matchändring ska båda lagen vara överens om den nya matchtiden.
Vidare ska hemmalaget informera uttagen domare om den nya matchtiden.
Gällande Barn och Ungdomsfotbollen:
Matchändring är gratis för barn och ungdomsmatcher där UFF inte tillsätter domare.
Föreningen justerar själv eventuella matchändringar i Fogis.
Detta förutsätter att inblandade lag är överens om matchändringen.
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