Ungdomsbestämmelser 2018 Dalarna

TÄVLINGS- och REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 2018
FÖR DALARNAS UNGDOMSTÄVLINGAR
Kompletteringar för tävlingar arrangerande av Dalarnas FF. Fastställda vid Representantskapsmöte
2017-12-09. I övrigt hänvisas till Dalarnas FF:s Tävlingsbestämmelser (TB 2018) och
Representationsbestämmelser (RB 2018).
OBS!
Särskilda tilläggsbestämmelser gäller för seriespel P 17, elit och division 1, där DFF
tillsätter huvuddomare. Dessa bestämmelser återfinns sist i dokumentet.
Fair Play
Hemmalagets ledare rekommenderas att före varje ungdomsmatch kalla domare och
bortalagets ledare till en matchgenomgång. Sker inte detta kan istället bortalagets ledare
påkalla ett möte. Mötet har till syfte att skapa en god stämning mellan ledare, spelare och
domare under matchen. Önskvärt är också att föreningens domaransvarige kan delta. Vid
mötet tas bl.a. följande punkter upp:
•
•
•

Kontrollera att domaren är behörig. Är domare obehörig skall matchen uppskjutas och
bortalaget kan begära ersättning i enlighet med bestämmelser vid w.o.
Respektive förening ansvarar för sina ledares, spelares och supporters (föräldrar)
uppträdande under match. Sker incidenter så skall domaren rapportera detta till
Tävlingsstyrelsen.
Respektive lag har rätt att begära en timeout om 5 min per halvlek under en match.
Denna möjlighet har även domaren.
Time-outen skall i första hand användas när det uppstår problem som inte rör spelet, exv.
olämpligt uppträdande bland spelare, ledare och supporters (föräldrar). Under avbrottet kan
förhoppningsvis ledare och domare gemensamt lösa den uppkomna situationen.
Glöm inte att ungdomsfotboll i första hand handlar om att utbilda spelarna och att
resultatet kommer i andra hand.
Speltid (TB Kap 4 § 1)
11 mot 11 och 9 mot 9: Speltid:
Flickor/pojkar 17 elit
2 x 45 minuter
Div. 1 Flickor/Pojkar
2 x 45 minuter
Flickor/Pojkar 15 elit
2 x 40 minuter
Div. 2 Flickor/Pojkar
2 x 40 minuter
Div. 3 Flickor/Pojkar
2 x 35 minuter

7 mot
Div. 4
Div. 5
Div. 6

7:
Flickor/Pojkar
Flickor/Pojkar
Flickor/Pojkar

Speltid:
3 x 20 minuter
3 x 20 minuter
3 x 20 minuter

Ersättare/avbytare (TB Kap 4 § 5)
Avbytare i 11 mot 11:
Högst fem avbytare får antecknas på matchrapporten, varav alla fem får bytas in under
match. Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets
gång, s.k. flygande byten. Alla spelare som finns med på matchrapporten har deltagit
matchen, oavsett om de har blivit inbytta eller inte. Utvisad spelare får inte ersättas.
Avbytare i 9 mot 9:
7 avbytare får antecknas på matchrapporten, varav alla får bytas in under match. Utbytt
spelare får återinträda spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande
byten. Alla spelare som finns med på matchrapporten anses ha deltagit i matchen, oavsett
om de har blivit inbytta eller inte. Utvisad spelare får inte ersättas
Avbytare i 7 mot 7:
Fritt antal avbytare får antecknas på matchrapporten, varav alla får bytas in under
match. Utbytt spelare får återinträda spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång,
s.k. flygande byten. Alla spelare som finns med på matchrapporten anses ha deltagit i
matchen, oavsett om de har blivit inbytta eller inte. Utvisad spelare får inte ersättas.
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Priser i tävlingar (TB Kap 2 § 7.4)
Segrande lag och tvåan i cuptävlingar och elitserier får 16 st. guldmedaljer respektive 16 st.
silvermedaljer.
Sammansättning av serier (TB Kap 2 § 9)
Seriesammansättning fastställs av Tävlingsstyrelsen.
Efter att Tävlingsstyrelsen fastställt seriesamansättningen görs förändringar enbart i de
serier där det finns eller uppstår vakanta platser utifrån den spelordning som gäller i aktuell
serie.
Anmälan av lag till tävling (TB Kap 2 § 12)
Anmälan sker efter inbjudan till respektive serie- och cupspel
Kombinerade lag (TB Kap 2 § 15)
Föreningar som inte själva har spelarmaterial att anmäla lag i en division kan efter
framställan få Tävlingsstyrelsens tillstånd att delta i seriespel med s.k. ”kombinerat
gemensamt lag”.
Följande riktlinjer gäller vid behandling av sådan framställan:
•
Att inom respektive förening alla möjligheter prövats för deltagande med eget lag.
•
Att framställan skall ha inkommit till DFF:s kansli senast i samband med anmälan.
•
En av föreningarna skall stå som ansvarig för det kombinerade gemensamma laget
och det skall skriftligen bekräftas vid anmälan.
Spelare som delta i ett ”kombinerat gemensamt lag” i en division kan delta i sin
moderförenings lag i annan division.
Ett ”kombinerat gemensamt lag” får inte delta i elitserie eller i DFF:s cuptävlingar.
Spelordning (TB Kap 2 § 19)
OBS: Se särskilda bestämmelser för P 17 seriespel, elit och division 1.
Spelordningarna lottas av Tävlingsstyrelsen.
Poolspel:
Poolspel får anordnas i de serier som önskas. Serier kan helt eller delvis genomföras som
poolspel. Matcher som inte ingår i poolspel genomförs som separata matcher.
OBS: För pojkar och flickor division 4-6 gäller följande spelordning:
Anmälda lag indelas i geografiska zoner utan traditionell serielottning med hemma- och
bortamatch mot övriga lag i en serie. Varje lag garanteras minst 12 matcher.
OBS! Rapportering av resultat sker i enlighet med Kap 4 § 20 Resultatrapportering
Ansökan om ändrad avsparkstid (TB Kap 2 § 21)
OBS: Se särskilda bestämmelser för P 17 seriespel, elit och division 1.
Matchändringar kan göras löpande under spelåret i FOGIS.
En förutsättning för en sådan ändring är dock att båda lagen är överens om ny matchdag.
Vid oenighet mellan lagen fastställer Tävlingsstyrelsen ny matchdag.
Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. (TB Kap 2 § 22)
OBS: Se särskilda bestämmelser för P 17 seriespel, elit och division 1.
Påföljd då lag lämnar w.o.:
Förening, vars lag lämnar w.o. i bortamatch skall ersätta motståndarlaget med
resekostnad beräknad efter 100:-/mil (11-manna) och 75:-/mil (7-manna). Denna
bestämmelse gäller under förutsättning att hemmalaget tidigare gästat och spelat
seriematch på den w.o. - lämnande föreningens hemmaplan samma spelår.
Annan uppgörelse får förekomma mellan föreningarna. Avgifter och
resekostnadsersättningar skall betalas senast 30 dagar efter erhållen räkning.
Förening som lämnar w.o. i Elitserier skall till DFF betala en straffavgift motsvarande dubbel
serieavgift.
Spelare upp till 14 år i lag som deltar i lag som utgår ur seriespelet kan av Styrelsen få
dispens att representera annan förening under gällande speltermin. För äldre spelare gäller
övergångsbestämmelserna i RB 2018.
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Lag som lämnar sin andra w.o eller utgår
Lag som två gånger under samma spelår uteblir från match (lämnar w.o.) kan uteslutas
ur serien. Förening som utesluts eller utgår skall även ersätta den/de föreningar man mött
på hemmaplan i enlighet med de bestämmelser som gäller i stycket ”påföljd då lag lämnar
w.o”. Tävlingsstyrelsen kan besluta om fortsatt spel om särskilda skäl föreligger
Kallelse och inställelse av match (TB Kap 4 § 10)
OBS: Se särskilda bestämmelser för P 17 seriespel, elit och division 1.
Notera: E-post gäller som kallelse
Hemmalag skall senast 4 dagar innan fastställd speldag meddela bortalag och
tjänstgörande domare dag, tid och plats för matchen. De i spelprogrammet angivna
speldagarna gäller alltså inte automatiskt som kallelse. Bortalag som inte erhållit någon
kallelse till match är skyldig att kontrollera matchdag och tid med hemmalag innan
avresa anträds.
Tillgång till matcharena m.m. (TB Kap 4 § 11)
11 mot 11 och 9 mot
Flickor/pojkar 17 elit
Div. I Flickor/Pojkar
Pojkar 15 elit
Flickor 15 elit
Div. 2 och 3 Flickor
Div. 2 och 3 Pojkar

9:Bollstorlek:
5:ans fotboll
5:ans fotboll
5:ans fotboll
4:ans fotboll
4:ans fotboll
5:ans fotboll

7 mot 7:
Div. 4, 5 och 6 Flickor
Div. 4, 5 och 6 Pojkar

Bollstorlek:
4:ans fotboll
4:ans fotboll

I ungdomscupen:
F 17, P 17, P 15, P 14 och P 13 5:ans fotboll.
F 15, F 14 och F 13 4:ans fotboll.
Planstorlek (TB Kap 4 § 24)
Rekommenderad storlek för 7 mot 7 framgår av Bilaga ”Planmått” sist i dessa bestämmelser
Inga krav ställs på att planerna måste markeras med linjer. ”Konlinjer” som kan stegas upp
är således tillåtna.
Spelarförteckning (Domarrapport) (TB Kap 4 § 6)
OBS: Se särskilda bestämmelser för P 17 seriespel, elit och division 1.
Endast spelare som anmäls på matchrapporten före matchen får användas som avbytare.
OBS! Om inte tillräckligt antal spelare (11 respektive 7) anmälts på matchrapporten före
match får under matchen komplettering med nya spelare endast ske upp till fullt lag (11
respektive 7). Komplettering med avbytare får således inte ske. Matchrapporten skall
undertecknas av lagledare som med sin namnteckning ansvarar för att de lämnade
uppgifterna är med sanningen överensstämmande.
Rapportering av resultat i serie- och cupspel skall ske till DFF antingen via sms
0730-126 126 eller FOGIS föreningsinloggning omgående efter spelad match.
I seriespel skall hemmalag och i cupspel segrande lag rapportera resultaten.
Matchrapporten skall förvaras av domaren tills 14 dagar efter att seriespelet avslutats.
Personer i det tekniska området (TB Kap 4 § 15)
Lagledarbänkar bör placeras på samma långsida minst 3 meter från sidolinjen och på var
sida om mittlinjen med ett maxavstånd av 10 meter från densamma. Maximalt 5 ledare +
avbytare skall finnas där. Övriga (supporters/föräldrar) skall befinna sig på läktarplats eller
om sådan finns på, planens andra långsida. Lagledarna för de båda lagen bör gemensamt
hjälpa tjänstgörande domare ser till att dessa bestämmelser efterföljs.
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Resultatrapportering (TB Kap 4 § 20)
OBS: Se särskilda bestämmelser för P 17 seriespel, elit och division 1.
Division 4,5 och 6
I enlighet med TB 2018 Kap 2 § 2.2 är det inte tillåtet för tävlingar t.o.m. 12 år, där inga
slutsegrare får utses, att öppet redovisa matchresultat.
Innebär att inga resultat skall lämnas till DFF som därmed inte heller upprättar tabeller.
För övriga serier och cuper gäller:
Straffavgifter skall generellt inte utdömas, utan enbart tillämpas då föreningen gravt
åsidosätter sin resultatrapportering.
Hemmalaget skall snarast, dock senast inom 10 dagar räknat från matchdagen rapportera
in resultatet.
En protesttid finns om 14 dagar räknat från matchdagen för att överklaga ett
inrapporterat resultat.
Detta innebär att bortalaget får bevaka både att resultatet redovisas inom 14 dagar och
att det är korrekt.
Om resultatet rapporteras in senare än 10 dagar räknat från matchdagen skall hemmalaget
meddela berört lag när detta skett. Då gäller en protesttid om 4 dagar från det att berört lag
mottagit meddelandet
Ett inrapporterat felaktigt resultat ändras inte såvida inte båda föreningarna är överens
och att detta sker inom 14 dagar från matchdagen. Redovisas resultat senare än 14
dagar efter matchdagen så gäller det utan möjlighet till korrigering.
Domare m.m. (TB Kap 4 § 29)
Seriespel för P 17 seriespel, elit och division 1: DFF utser domare
Övriga tävlingar: Hemmalaget utser godkänd domare.
Linjemän:
Varje lag tillsätter var sin linjeman. Dessa linjemän är underställda domaren och skall
endast hjälpa denna med bedömningen av om bollen passerat lång- eller kortlinjerna.
Domaren ensam är ansvarig för offsidebedömningen i 11 mot 11-matcher.
Serieavgifter (TB Kap 2 § 13)
Serieavgifter fastställs av Styrelsen och framgår av inbjudan.
Förening som före fastställd spelordning lämnar tävlingen åläggs att betala en särskild
avgift utgörande 1 st. serieavgifter i aktuell tävling.
Förening som efter fastställd spelordning på egen begäran drar sig ur en serie eller som
utesluts skall betala en särskild avgift utgörande 2 st. serieavgifter i aktuell tävling.
Föreningen skall dessutom ersätta de föreningar man mött på hemmaplan i enlighet med
TB Kap 2 § 22 ”Påföljd då lag lämnar w.o.”
Allmänt om utvisning av spelare (TB Kap 5 §§ 1 - 5)
Utvisningar för grov och lindrig förseelse samt målchansutvisning innebär automatiskt
avstängning i nästkommande match i samma tävling. Vid utvisning för grov förseelse kan
ytterligare avstängning beslutas av Dpu efter domarens eller assisterande domarens
rapport/anmälan. Det ankommer på spelaren att bevaka Dpu:s beslut. Råder osäkerhet skall
DFF:s kansli kontaktas.
OBS! Att ”nästa match i samma tävling” skall vara en s.k. fysisk match, d.v.s. en
match som verkligen spelas. Blir ”nästa match i samma tävling” en w.o- match eller en
match mot ett/lag som dragit sig ur seriespelet, räknas inte dessa matcher utan berörd
spelare skall stå över i den första fysiska matchen efter utvisningen.
OBS!
Vid målchansutvisning i division 3 och lägre divisioner skall spelaren inte vara avstängd i
samma tävlings nästkommande match.
Spelares ackumulering av varningar (TB Kap 5 § 6)
Tillämpas endast i seriespel för pojkar 17 elit och pojkar division 1.
Bestraffning av ledare: (TB Kap 5 §§ 16-19)
I enlighet med text i Tävlingsbestämmelserna Kap 5 §§ 16-19.
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Representation (RB Begrepp Spelterminer och RB Kap 1 § 12)
Under de tre spelterminer som finns (1/3 – 30/6, 1/7 – 31/10, 1/11 – 28/2) får spelare
t.o.m. det kalenderår spelaren fyller 14 år representera endast en förening under
samma speltermin. DFF:s styrelse får ge dispens från denna bestämmelse om särskilda skäl
föreligger.
SERIESPEL
Pojkar 17 Elit: Födda 2001 eller senare
Pojkar 15 Elit: Födda 2003 eller senare
Flickor 17 Elit: Födda 2001 eller senare
Flickor 15 Elit: Födda 2003 eller senare
I P 15 elit får högst två (2) spelare som är födda 2002 (16 år) delta i varje match under
förutsättning att föreningen inte deltar med lag i Pojkar division 1 eller i regionala
ungdomsserier 16 – 17 år.
I F 15 elit får högst två (2) spelare som är födda 2002 (16 år) delta i varje match och här
finns inga restriktioner vad avser föreningens deltagande i Flickor div. 1 eller i regionala
serier.
DIVISIONSSPEL
Notera:
Föreningarna disponerar helt fritt över sitt spelarmaterial och spelare kan spela i olika lag
inom föreningen och olika divisioner. Styrelsen förväntar sig dock att sportsliga värderingar
som vanligt sätts främst vid disponerandet av spelarmaterialet och föreningarna anpassar
divisionstillhörigheten efter följande riktlinjer:
•

Deltagande i seriespel rekommenderas från 10 års ålder.

•

De lag som tidigare deltagit i seriespel rekommenderas att förflytta laget i divisionerna
efter lagets nivå och prestation enligt följande:

•

Har laget förlorat alla, eller nästan alla, matcher och många gånger upplevt motståndet
som övermäktigt = stanna kvar i samma division även nästa säsong.

•

Laget förlorar ibland och vinner ibland och de flesta matcher upplevs som jämna och
utvecklande = flytta upp en division nästa säsong

•

Laget vinner alla, eller nästan alla, matcher och upplever motståndet som ej utvecklande
= flytta upp två divisioner

11 mot 11:
Pojkar div. 1 (högst 17 år, se dispensmöjlighet nedan)
Pojkar div. 2
Flickor div. 1 (högst 17 år, se dispensmöjlighet nedan)
Flickor div. 2
I pojkar div. 1 får föreningar som saknar herrjuniorlag använda högst tre (3) spelare som är
födda 2000 (18 år) per match.
I flickor div. 1 får förening som saknar damseniorlag använda högst tre (3) spelare som är
födda 2000 (18 år) per match.
9 mot 9:
Pojkar div. 3
Flickor div. 3
7 mot 7:
Pojkar och flickor div. 4,5 och 6
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I enlighet med TB 2018 kap 2 § 2 får det intekoras slutsegrare i av distriktet anordnade
tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller tillåtet att öppet redovisa matchresultat.
Innebär att inga resultat skall lämnas till DFF som därmed inte heller upprättar tabeller.
Pojkar div. 4
Pojkar div. 5
Pojkar div. 6
Flickor div. 4
Flickor div. 5
Flickor div. 6
Spelregler/riktlinjer för 7 mot 7
7 mot 7 spelas enligt 7 mot 7-reglerna med undantag för:
Igångsättande av spel från sidlinjen
Både för flickor och pojkar tillämpas inkast
Spelplanen: Se planskisser längre ner i detta dokument
Inget krav ställs på att planerna måste markeras med linjer/kritning. ”Konlinjer” som kan
stegas upp är således tillåtna.
Målstorlek: 7 mot 7-mål skall användas.
Straffområde och straffpunkt: Enligt skiss nedan.
Bollstorlek: För flickor och pojkar division 4-6, 4:ans fotboll
Speltider: För flickor och pojkar division 4-6, 3 x 20 minuter.
Avbytare:
Fritt antal avbytare får antecknas på matchrapporten, varav alla får bytas in under
match. Utbytt spelare får återinträda spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång,
s.k. flygande byten. Alla spelare som finns med på matchrapporten anses ha deltagit i
matchen, oavsett om de har blivit inbytta eller inte. Utvisad spelare får inte ersättas.
Spelregler/riktlinjer för 9 mot 9
9 mot 9 gäller för flickor och pojkar div 3
9 mot 9 spelas enligt 11 mot 11- reglerna med undantag av:
Spelplanen:
Alternativ 1: Om möjlighet att krita/ritsa en 9 mot 9-plan rekommenderas måtten, längd 67
meter x 90 meter och bredden 45 meter x 55 meter.
Alternativ 2: 9 mot 9- plan förskjuts mot ena långsidan och förlängningen av
11-mannaplanens straffområde används som långsida. Spelytan blir då 77 meter x 52,5
meter alternativt 72 meter x 50,5 meter.
Se också planskisser längre ner i detta dokument.
Målen: Skall vara väl förankrade i marken, så att risk för vältning inte finns.
Målstorlek: 7 mot 7-mål skall användas.
Straffområde: Straffområdets mått enligt 11 mot 11-plan.
Straffpunkten: Straffpunkten skall vara på ett avstånd från mållinjen på 9 meter.
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Inspark: Sker på ett avstånd på ca 5 meter kortlinjen/mållinjen om planen saknar
målområde.
Bollstorlek: Flickor 4:ans fotboll. Pojkar 5:ans fotboll
CUPTÄVLINGAR:
Följande åldersklasser omfattar DFF:s ungdomscuper:
Flickor: 11 mot 11: 17 år, 15 år
9 mot 9: 14 år, 13 år
Pojkar: 11 mot 11: 17 år, 15 år,
9 mot 9: 14 år, 13 år
Överåriga spelare får inte delta
En spelare får endast representera ett lag i samma åldersklass.
Förenings eget arrangemang av tävling och träningsmatch (TB Kap 3 §§ 3-8)
I enlighet med TB 2018 kap 3 § 6 får det inte koras slutsegrare i föreningsarrangerande
tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.
Dispens för att kora slutsegrare även för i tävlingar där spelare 12 år deltar kan efter
ansökan till SvFF godkännas för tävlingar där internationella lag deltar.
Föreningsarrangerande tävlingar för spelare 9 år och yngre skall enbart registreras hos DFF.
För arrangerande av tävlingar 10 år och äldre måste föreningen ha ett godkännande från
DFF.
Förening skall alltid söka godkännande för arrangerande av tävling. För att ett godkännande
skall ges skall föreningen ha det övergripande ansvaret för tävlingen. Det innebär att bl.a. att
inbjudningar och anmälan, ekonomiska transaktioner, tävlingsadministration inklusive
tillsättande av tävlingsjury, resultatrapportering och tillsättande av legitimerade domare,
skall ske av föreningen utsedd tävlingsledning.
I enlighet med TB kap 2 § 7.1 får inte heller penningpriser eller priser som kan omsättas i
pengar utdelas i ungdomstävlingar.
Tävlingsstyrelsen lämnar inte godkännande för deltagande i eller arrangerande av cuper
under tiden fr.o.m. 30/4 t.o.m. 10/6 samt från 13/8 t.o.m. 23/9.
Förening som avser att delta i tävling/cup i annat distrikt behöver inte ha godkännande
under förutsättning att arrangerande förening erhållit godkännande och att tävlingen/cupen
genomförs utanför tidsperioderna fr.o.m. 30/4 t.o.m. 10/6 samt från 13/8 t.o.m. 23/9.
För spelare 10-12 år gäller:
Godkännande för arrangerande av egen tävling/cup ges endast under förutsättning att
slutsegrare inte utses. Samma förutsättning gäller även för deltagande i tävling/cup i annat
distrikt.
För tävlingar t.o.m. 9-år gäller:
Tävlingar kan arrangeras under hela året
Godkännande behöver inte sökas under förutsättning att 5-mannafotboll tillämpas samt att
slutsegrare inte utses.
Arrangerande förening skall dock göra en registrering av tävlingen via Dalarnas FF:s hemsida
För övriga förutsättningar, se TB Kap 3 §§ 3 - 8.

Följande särskilda bestämmelser gäller för seriespel P 17, elit och division 1
Spelordning (TB Kap 2 § 19)
Avspark fr.o.m. 6/8 får inte ske efter klockan 18.30, fr. o m 20/8 inte efter klockan 18.00,
fr. o m 3/9 inte efter klockan 17.30 samt fr. o m 10/9 inte efter kl. 17.00 om inte erforderlig
belysning finns att tillgå.
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Ansökan om ändrad avsparkstid (TB Kap 2 § 21)
TK kan, exempelvis vid extraordinära omständigheter, varöver föreningen inte råder, medge
ändrad matchdag (eller avsparkstid) på grund av omständighet som kommit till arrangerande
eller gästande förenings kännedom efter spelordnings fastställande.
Framställan om matchändring skall göras till respektive domare.
Vid matchändring efter att spelprogrammet har fastställts skall hemmalaget betala en
administrativ avgift på 500 kronor. Tävlingsstyrelsen kan om särskilda skäl föreligger befria
föreningen från avgift. Som särskilda skäl betraktas i första hand händelser som inte
föreningen kan påverka eller borde ha känt till när spelprogrammet fastställdes.
Matchändring kan inte ske senare än 24 timmar före fastställd matchstart.
I de fall matchändring sker utan att DFF beviljat detta kommer en avgift på 1.000:- debiteras
hemmalaget.
Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o. (TB Kap 2 § 22)
Påföljd då lag lämnar w.o.:
Förening, vars lag lämnar w.o. i bortamatch skall ersätta motståndarlaget med
resekostnad beräknad efter 100:-/mil (11-manna) och 75:-/mil (7-manna). Denna
bestämmelse gäller under förutsättning att hemmalaget tidigare gästat och spelat
seriematch på den w.o. - lämnande föreningens hemmaplan samma spelår.
Annan uppgörelse får förekomma mellan föreningarna. Avgifter och
resekostnadsersättningar skall betalas senast 30 dagar efter erhållen räkning.
Förening som lämnar w.o. i P 17 Elit skall till DFF betala en straffavgift motsvarande en
dubbel serieavgift.
Förening som lämnar w.o. i division 1 skall till DFF betala en straffavgift motsvarande en l
serieavgift.
Lag som lämnar sin andra w.o. eller utgår:
Lag som två gånger under samma spelår uteblir från match (lämnar w.o.) kan uteslutas
ur serien. Förening som utesluts eller utgår skall även ersätta den/de föreningar man mött
på hemmaplan i enlighet med de bestämmelser som gäller i stycket ”påföljd då lag lämnar
w.o.”. Tävlingsstyrelsen kan besluta om fortsatt spel om särskilda skäl föreligger
Kallelse och inställelse av match (TB Kap 4 § 10)
Notera: E-post gäller som kallelse
Hemmalag skall senast 4 dagar innan fastställd speldag meddela bortalag och
tjänstgörande domare dag, tid och plats för matchen. De i spelprogrammet angivna
speldagarna gäller alltså inte automatiskt som kallelse. Bortalag som inte erhållit någon
kallelse till match är skyldig att kontrollera matchdag och tid med hemmalag innan
avresa anträds.
Kallelse av gästande lag i seriespel
I Fogis registrerad fastställd spelordning gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt (se TB kap 2 § 19) skall den
arrangerande föreningen i samband med att ändringen sker meddela gästande lag detta.
Det åligger varje förening att i DFF:s föreningsregister på hemsidan ange färger på
matchdräkt, tröja, byxa samt strumpor, som föreningens respektive lag har. Det åligger
föreningar att inför bortamatch kontrollera hemmalagets matchdräkt och vid behov medföra
ett avvikande reservställ. Råder tveksamhet kring detta skall bortalaget kontakta
hemmalaget.
Kallelse av funktionär i seriespel
I matchlistan och i FOGIS upptaget domaruppdrag gäller som kallelse.
Ändras den fastställda spelordningen på någon punkt skall den arrangerande föreningen i
samband med att ändringen sker meddela berörd huvuddomare detta. Det åligger
huvuddomaren att meddela vidare till eventuella assisterande domare samt att inför matchen
kontrollera lagens matchdräkter och vid behov skall avvikande domardräkter användas.
Kallelse av gästande lag och funktionär i övriga tävlingar
Om inte annat anges i föreskrifterna för tävlingen gäller samma bestämmelse som för övriga
ungdomstävlingar.
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Spelarförteckning domarrapport (TB Kap 4 § 6)
Bestämmelserna i TB 2018 gäller i tillämpliga delar med följande tillägg:
Matchrapporten skall innehålla namn och funktion på högst fem ledare som finns på spelaroch lagledarbänken. Efter matchens slut och efter domarens noteringar skall matchrapporten
av domaren omgående registreras via domarinloggning i FOGIS. Originalrapporten ligger till
grund för matchfakta av olika slag såsom resultat, utvisningar, varningar m.m.
OBS/ Om inte tillåtet antal spelare (11 st.) anmälts på matchrapporten före match får under
matchen komplettering med nya spelare endast ske upp till fullt lag (11 spelare).
Komplettering med avbytare får således inte ske.
Se även Resultatrapportering
Resultatrapportering (TB Kap 4 § 20)
Rapportering av resultat i seriespel skall ske av domaren till DFF antingen via sms
0730-126 126 eller Fogis domarinloggning omgående efter spelad match.
Spelares ackumuleringar av varningar (TB kap 5 § 6)
Tillämpas för Pojkar 17 elit samt pojkar division 1
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9-mannaplan alternativ 1.

9-mannaplan alternativ 2.
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