Till/
Berörda föreningar

Jönköping 2015-04-07

Information om Kvalomgång Hyundai Cup Herrar
Lottning Kvalomgång
18 segrare i gruppspelet går direkt till omgång 2. Övriga gruppsegrare har lottats ihop i
par. Lottningen har varit geografisk. Hemmalag är den förening som i gruppspelet hade
1. Flest poäng 2. Bäst målskillnad 3. Flest gjorda mål.
Kvalomgången spelas i en match och är det oavgjort efter full tid är det straffläggning
direkt, alltså ingen förlängning (pga. mörkret).
Spelordning
143129001 1
143129002 1
143129003 1
143129004 1

Bodafors SK - Österkorsberga IF to 2015-04-16
Flygsfors/Gadd. IF - *Söderåkra AIK/Bergkvara AIF to 2015-04-16
Läckeby GoIF - Persnäs AIF to 2015-04-16
Reftele GoIF - Kärda IF to 2015-04-16

* Spelas onsdag 8/4 vilket innebär att hemma/bortalag i 143129002 blir definitivt efter
denna match spelats.
Speldagar Kvalomgång
Torsdag 16 april är sista speldag. Om tvist uppstår gällande speldag ska matchen spelas
på sista speldatum och hemmalag bokar plan och bjuder in bortalaget till match.
Hemmaföreningen skall!
- kontakta sin motståndare för att komma överens om matchtid och boka plan.
- snarast meddela SmFF:s kansli om överenskommen matchtid så att
domartillsättning kan ske och aktuell matchinfo finns uppdaterad på hemsidan.
Domare
I Kvalomgången tillsätts domare av SmFF och den lokala matchtillsättaren.
Hemmalag bjuder in tillsatt domare på sedvanligt sätt senast fyra dagar innan match.
Information
Resultat och tabeller finns på vår hemsida.
För att se vilka lag som går vidare och fortsatt lottning, plus övrig info, se
www.smalandsfotbollen.se gå in under Tävling senior/Smålandscupen/Herrar.
Lycka till! Är det några ytterligare frågor kontakta undertecknad.
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