Föreskrifter 2016 gällande
P16 Kvalserie till SvFF U17 Div 1 2017
Fastställda av VFF: s Ungdomskommitté 2015-03-17.
Uppdateringar i röd text nedan är fastställda av VFF UK 2016-09-14.

KAPITEL 1 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser med tillägg gällande
Västmanland i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Västmanlands Fotbollförbunds Ungdomskommitté (VFF UK) äger rätt att besluta i frågor som inte
förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

KAPITEL 2 – ADMINISTRATION
Tävlingens genomförande
1§

Placering i tävling
1:an i tävlingen är kvalificerad för SvFF U17 Div 1 kommande säsong.

2§

Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 40 minuter

3§

Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen. Samtliga avbytare får bytas in under
match och utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av avbytare sker genom flygande byten.

4§

Behörighet att anmäla lag till tävling
Anmälan är öppen för ett lag per förening som innevarande säsong åker ur SvFF U17
Allsvenskan eller U17 Div 1, deltagande föreningar i U16 Nationell och P16 Regional samt
bästa förening i P16 DM-cupspel.
Bästa förening i P16 DM kan vara 2:an (förloraren i finalen) om 1:an är behörig enligt ovan.
Anmälan av lag sker i Fogis av föreningsadministratör senast 16 oktober.
VFF anmäler segrande förening till SvFF senast 1 november.

5§

Spelordning
Kvalserien spelas med valfria speldagar och starttider under perioden 22/10-30/10 på
konstgräs.

6§

Arrangemang
Vid tre eller fler deltagande lag lottas kvalserien som en enkelserie. Om endast två lag deltar spelas
dubbelmöte hemma/borta.
Hemmalagets förening ansvarig för arrangemanget, detta inkluderar planhyror och domarkostnader.
Hemmalag ska meddela VFF spelplats samt matchstart snarast efter fastställt spelprogram.

7§

Poängberäkning
Vid seriematch ska poäng beräknas enligt följande: Vid avgjord match får segrande lag 3 poäng och
förlorande lag 0 poäng. Vid oavgjord match får vartdera laget 1 poäng.

8§

Placering i tävling
Placering i tävling enligt seriemetoden avgörs genom antalet vunna poäng. Vid lika poängställning avgörs
placering genom målskillnad, d.v.s. skillnaden mellan antalet gjorda mål och insläppta mål. Är målskillnaden
lika stor, placeras det lag främst som gjort flest mål. Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes
resultat avgörande, där vid lika målskillnad, mål på bortaplan räknas dubbelt. Kan placeringen ändå inte
avgöras, spelas en skiljematch på neutral spelplan.

9§

Förening som lämnar w.o.
Vid lämnande av w.o. utesluts laget. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras, poäng och målskillnad
annulleras. Om w.o. lämnas i sista omgången kvarstår lagets resultat i serien, poäng och
målskillnad annulleras ej. Resultatet skrivs till 3-0 och 3 poäng tilldelas det ej felande laget. Dock
utesluts laget ur serien.

Matchens genomförande
10§

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn samt personnummer eller i
förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt fastställt
formulär, vilket hämtas från FOGIS.

Funktionärer
11§

Domare
VFF tillsätter domare till samtliga matcher.

Ekonomi
12§

Administrationsavgifter
12.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 800: -.
Förening som deltar i U17 Div 1 betalar gällande anmälningsavgift till SvFF.
12.2 Utträdesavgift
Förening som efter lottning utgår ur tävlingen åläggs en avgift på 2 000: -.
Förening som under pågående kvalserie utgår ur tävlingen åläggs en avgift på 3 000: -.

13§

Arrangemangskostnader (Se Kapitel 2 6§)
13.1 Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från hemmamatch.
Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i sin helhet av arrangerande
förening i direkt anslutning till match. Ingen entréavgift får tas ut.

14§

Domararvode
Huvuddomare (HD): 625: -, Assisterande (AD): 460: -

KAPITEL 3 – BESTRAFFNING
1§

Spelares ackumulering av varningar
Ackumulerade varningar tillämpas inte.

KAPITEL 4 – REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER
1§

Representation
Endast spelare som under kalenderåret fyller högst 16 år får delta.
1:a september-regeln tillämpas enligt TB vid kvalificeringsspel till Pojk-SM (U17 Div 1).
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