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REGLER FÖR ARRANGEMANG AV FOTBOLLSCUPER I MEDELPAD
PM från MFF´s Domarkommitté och Tävlingskommitté giltigt from 2017-10-17
-

Cuperna skall vara sanktionerade av Medelpads Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Ansökningsperioder: 15/12 för cuper under perioden 1/5 – 31/10 samt 31/5 för
cuper under perioden 1/11 – 30/4.
Förening som söker tillstånd ska vara aktiv fotbollsförening inom vårt upptagningsområde och
inom den målgrupp cupen vänder sig till. TK kan begära in kompletterande handlingar av
sökanden förutom de som ska medfölja tillståndsansökan och som framgår i detta PM om man
finner så nödvändigt för att kunna fatta beslut.

-

För att erhålla sanktion skall föreningen anordna föreningsdomarkurs. I samband med att man
lämnar in tillståndsansökan ska föreningen anmäla tidpunkt för när man önskar hålla kursen
och hur många deltagare som man har för avsikt att utbilda och även inom vilket åldersspann
som dessa befinner sig i.
På denna kurs utbildas domare att bli behöriga att döma 5-, 7-manna och 9-m fotboll upp tom
div 3 ungdom eller 14 år. Omfattar cupen lag 15 år och äldre eller senior så skall man utbilda
domare på Steg 1 för domare som arrangeras under januari-april.
Sker inte detta kan sanktionen dras in eller att man löper risk att ej beviljas sanktion
nästkommande år.
Detta gäller varje år man söker sanktion man kan ej tillgodoräkna sig de domare man utbildat
tidigare även om dessa fortsätter som domare.

-

Domararvode i cupmatcher utgår enligt den för tillfället gällande taxa som finns anslagen på
hemsidan.

-

Eventuella regeländringar skall godkännas av DK´s ordförande i samråd med TK.

-

Matchlista för domartillsättning skall vara MFF tillhanda senast tre veckor före matchdag.
Föreningen tillsätter själv domare i matcher upp till 14 år tillämpas. MFF tillsätter domare i
matcher from 15 år.

-

Arrangerande förening skall ha en domarvärd, som är ansvarig för att tillsatta domare erhåller
matchkort, tilldelas plan, informeras om lagens namn, samt matchigångsättning.

-

Ansvarig i DK samarbetar med övriga DK-medlemmar för bästa matchtillsättning och
observationer.

-

Administrationsavgift tas ut av Medelpads Fotbollförbund av arrangerande förening i de cuper
MFF tillsätter till domare. Administrationsavgiften är 1 000.- / cup, därtill tillkommer en
avgift om 10.-/match för en domare, 15.-/
match för tre domare som tillsätts i cupen. Avgifterna för tillsättning kan justeras löpande
under innevarande säsong.

-

-

I de fall föreningen väljer att själv tillsätta domare i cupen skall domare tillsättas som är
klassificerad att döma enligt det högsta lagets serietillhörighet i matchen. I ungdomscuper med
internationella matcher skall domare med klassificering Huvuddomare i div 5 Herrar för pojk
och div 3 Damer för flick eller högre användas. I seniorcuper skall tillsättning av
internationella matcher ske i samråd med MFF’s domartillsättare.

-

Tävlingsjuryn får ej bestå av personer som uppträder som någon form av funktionär under
cupen.
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