Bifall på ansökan besvaras ej – vänligen se matchändringen på vår hemsida.
Avslag meddelas tillbaka till föreningen.

ÄNDRING AV MATCH
OM DET SAKNAS IFYLLDA UPPGIFTER GODKÄNNS EJ ÄNDRINGEN
Samtliga uppgifter nedan ska vara ifyllda och sökande förening ska inhämta
motståndarlags och berörd domartillsättares yttrande.

Vi ansöker härmed om ändring av speldag för matchen
_________________________ - _________________________
Matchnr: ___________________

Serie: _________________________ Omg:_____

från den ___/___ kl. _______ till den ___/___ kl. _______

Skäl för ändring: __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Matchändringen begärd av:
Hemmalag

Bortalag

OBS! Vid ändring som sker mindre än 10 dagar innan utsatt speldag är det
en avgift på 300:- som faktureras föreningen som begärt matchändring.
Begäran om matchändring medges av:
Hemmalaget

Bortalaget

Kontaktperson: ________________________

Kontaktperson: ________________________

Tel. dagtid: ____________/_______________

Tel. dagtid: ____________/_______________

Smålands FF:s beslut

Smålands FF:s noteringar
Framställan inkommen: ______________
Registrerad på hemsidan: _____________

Bifall

Avslag

Avslag pga: ___________________________
____________________________________

Bifall på ansökan besvaras ej
Vänligen se matchändringen på vår hemsida.
Avslag meddelas tillbaka till föreningen.

För Smålands FF: _________________________

Skickas till: Smålands FF, Box 484, 551 16 Jönköping
E-post: mats.larlind@smalandsfotbollen.se

Tävlingsbestämmelserna 2 Kap 20 §
Ändring
av seriematch
i Smålandsfotbollen
Begäran
av matchändring
kan inte medges av följande skäl:
Begäran om ändring av seriematch ska ske senast 10 dagar före ordinarie speldag för att vara
avgiftsfri.
För ändringar mindre än 10 dagar innan utsatt speltid gäller matchändringsavgift á 300:- som
faktureras förening som begär matchändring (se TB 2 Kap 47 §).
Förfrågan om matchändring görs till SmFF:s kansli.
Efter kontroll av domartillgång godkänner/avslår SmFF matchändring.
Vid tveksamheter kontaktas domarcoach/tillsättare för godkännande/avslag.
Vid godkänd speldagsändring inbjuder arrangerande förening, på sedvanligt sätt, gästande lag och
Förening:______________________________
funktionär(-er)
till den nya speldagen.
Uppskjuten match i distriktets A-lagsserier måste spelas innan lagens näst sista seriematch.
Inga matcher får flyttas från vårsäsongen till höstsäsongen - om inte särskilda skäl föreligger.
AllaKontaktperson:_________________________
vårsäsongens matcher måste vara spelade innan första matchen spelas på höstsäsongen,
detta gäller representationsserierna.
Sista omgångens matcher
Sista omgångens matcher ska om de har betydelse för upp- och/eller nedflyttning, eller för att utse
seriesegrare, spelas på samma dag och klockslag, enligt upprättad spelordning.
I U21/Utvecklingsserier, Juniorserier, F16 Dam och Div. 4 Dam kan om särskilda skäl föreligger
undantag göras.
Match, som av olika anledningar inte kan spelas på fastställd (sista) speldag, ska spelas på dag
som ligger före denna, efter TK:s godkännande. Om avbruten eller inställd match (som har
betydelse, enligt ovan) inte kan spelas före seriens sista omgång, kan berörda matcher läggas på
en annan speldag, som TK fastställer. Detta gäller representationsserierna.

Kontaktpersoner domarklubbar
Smålands FF

036-34 54 47, 54

Domartillsättare 2017
Höglandets FDK
Bujar Kurosi
Jönköpings FDK
Sebastian Lagrell
Kalmar FDK
Hans Linnér
Njudungs FDK
Bo-Göran Svensson
Oskarshamns FDK
Lars Högstedt
Vimmerby FDK
Lars Högstedt
Sv. Smålands FDK
Marko Vujic
Västerviks FDK
Stig Appelqvist
Västra Smålands FDK Bengt Fritjofsson
Växjö FDK
Patrik Edstrand
Blekinge FF

Kjell Andersson

072-243
070-778
070-595
070-918
070-651

91
13
70
25
66

31
44
80
58
49

070-286
070-583
073-440
070-873

84
54
47
18

43
62
42
27

070-812 82 25

