Här kommer viktig tävlingsinformation för påminnelse.
Matchrapporteringen
Huvudansvaret för matchrapporteringen i Smålandsfotbollens senior/juniorserier samt F16 Dam
och P16-serier har domaren. Föreningen kan dock fortfarande vara behjälplig.
På ungdomssidan är det fortfarande hemmaföreningen som har ansvaret att senast 1 timma efter
match rapportera matchresultat via Fogis eller SMS. På vår hemsida under föreningsrapporter
finns en lista på orapporterade matcher. Gå in där och se om er förening har matcher som inte fått
resultat. Matchresultat rapporteras via SMS till 0730-126 126 eller via föreningens
Fogisinloggning senast 1 timma efter spelad match.

WO-matcher och uppskjutna matcher
Alla WO-matcher skall omgående rapporteras till Mats (senior) eller Patric (ungdom) på
kansliet. Dessa matcher ska inte resultatrapporteras av föreningen i Fogis.
Uppskjutna matcher i senior/juniorserier samt F16 Dam och P16-serier ska också meddelas till
Mats/Patric på kansliet. Uppskjutna matcher hamnar automatiskt på första lediga Reservspeldag.
Ny matchtid anmäls med matchändringsblankett. (se nästa punkt)

Matchändringar junior/senior samt F16 Dam och P16-serier
Ska alltid göras med vår matchändringsblankett som finns att ladda ner från vår hemsidas
dokumentbank. Denna finns nu även webbaserad att skriva i och skicka direkt från hemsidan.
http://www.smalandsfotbollen.se/tavling-senior/matchandringsinformation/
Fyll i korrekt och skicka in till kansliet så görs matchändring på rätt sätt.

Matchändringar ungdom
Ska alltid göras av föreningen genom deras inloggning i Fogis eller med ett samtal till Patric på
kansliet, i båda fallen efter kontakt med och godkännande av motståndare.
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Varningsackumulering i junior/seniorserier TB 5 Kap. 6 §
I Småland tillämpas inte varningsackumulering i Utvecklingsserier Herr/Dam.
I övriga serier för seniorer, F16 Dam och P16-serier gäller varningsackumulering som vanligt,
d.v.s. avstängning en match efter var tredje varning.

Avstängningar i samband med spel i Dampyramiden TB 5 Kap. 2 §
OBS! Spelare som blivit avstängd i föreningens A-lag måste först avtjäna sitt straff i den
tävlingen innan spelaren kan delta i match med andra lag i föreningen, eller i kombinerat lag där
föreningen deltar, som spelar i Div. 2-4 Dam. Denna avstängning kan dock som längst vara 10
dagar efter A-lagsmatch. Detta gäller alla avstängningar efter utvisning och efter
varningsackumulering då spelare fått sin 3:e varning i samma tävling.

Utvisningar
Alla utvisningar, oavsett vilken typ, renderar en match avstängning för spelaren i samma tävlings
nästkommande match.
Vid grova förseelser som rapporteras av domaren till DN så kan ytterligare tidsbestämt straff
delas ut. I väntan på beslut får berörd spelare delta i matcher, tänk dock alltid på den automatiska
avstängningen (se ovan).

Cupsanktioner:
Alla senior- och ungdomscuper som arrangeras av Smålandsföreningar ska ha en sanktion beviljad
av SmFF. Cupsanktion söks på blankett som finns på vår hemsidas dokumentbank.
Denna ska vara SmFF tillhanda senast en månad innan cupstart.
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