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Jönköping 2018-03-29

Betr. de första serieomgångarna i Smålandsfotbollen
Lite information om hur ni agerar om det visar sig att det blir ospelade planer i
de första omgångarna.
Vi vill redan nu göra er uppmärksamma på vad som gäller och vilka möjligheter
Ni föreningar har kring Era matcharrangemang.

I Omgång 1 och 2:
1. Har hemmalaget alternativ godkänd reservplan, (gräs, konstgräs eller
grus) på den aktuella speldagen är det tillåtet att spela på denna plan.
Motståndarna kan inte vägra spel i detta fall enligt TB 4 kap 22 §.
Förskjutning i matchens starttid måste också accepteras. Är det en
ändring av dag så måste dock motståndare godkänna ny dag.
2. Byte hemma/borta är möjligt och tillåtet om bortalaget har bättre
förutsättningar för spel. Föreningarna måste vara överens.
3. Om inte någon av ovanstående två punkter blir aktuella flyttas matchen
automatiskt till första lediga reservspeldag i respektive serie (se
baksidan). Om föreningarna sedan kommer överens om en annan
speldag ska matchändring göras på vanligt sätt.
Om problemet även skulle uppstå med omgång 3 så återkommer vi med mer
information via vår hemsida.

OBS! Viktigt!
Ni som använder eller önskar använda kommunanläggningar måste ju
naturligtvis först kontakta bokningsansvariga och kontrollera så det finns
plantid för er ändring. Finns det inga tider på gräs, konstgräs eller grus så
är det alternativ 2 eller 3 som gäller.
Om Ni gör ändringar enligt något av ovanstående måste Ni meddela detta
(innan match) till SmFF (Mats/Magnus) på mail eller telefon. Glöm inte
också att meddela tillsatt domare om ändring sker.
Vår förhoppning är, förutom fint vårväder, att föreningarna genom gott
samarbete hjälps åt att försöka få matcherna spelade så vårsäsongen kan
genomföras utan alltför stora problem.
Är det några frågetecken så hör av Er till Mats eller Magnus.
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