-Cup - DM 2018, Föreskrifter
För gruppindelning se www.jhff.se eller Fogis

Regler:
Tävlingen följer SvFF:s och JHFF:s tävlingsbestämmelser.
Avbytarsystem gäller, d.v.s. att utbytt spelare får komma in på planen igen.
Elektroniska matchrapporter gäller precis som i seriespelet. 18 spelare får användas i varje
match
Endast spelklara spelare får delta. Inga låneavtal eller farmaravtal gäller i DM.
Damer: Ettan och tvåan i gruppen går vidare till final som ska spelas senast 12 april.
Herrar: Ettorna och de 2 bästa tvåorna går vidare till slutspel (kvartsfinal). Lagen i division 2
är direktkvalificerade till kvartsfinal.
Gruppsegrarna utses efter följande kriterier och i nämnd ordning: Antal poäng. Målskillnad.
Antal gjorda mål. Inbördes möte. Lottning.
Bästa tvåorna utses efter följande kriterier och i nämnd ordning:
I första hand flest poäng, och i andra hand målskillnad i jämförelse med antalet spelade
matcher i gruppspelet (WO 3-0). Sedan antal gjorda mål, lottning.
Fri lottning i slutspel men man kan inte möta sin ev grupptvåa i första slutspelsmatchen.
Speltid:
Gruppspel: 2×30 minuter.
Slutspel: 2×45 minuter. Vid oavgjort gäller 2 x 15 minuters förlängning. Är det oavgjort även
efter det så är det straffsparkstävling enligt FIFA:s spelregler.

Speldatum:
Gruppspel dam: spelas 9 och 10 eller 11 mars.
Gruppspel herr: spelas 17 eller 18 mars.
Kvartfinaler herr spelas 23 mars
Semifinal herr ska spelas senast 6 maj
Damfinalen ska spelas senast 12 april.
Herrfinalen ska spelas senast 31 maj
Spelplats:
Gruppspelen och kvartsfinaler herr spelas på Jämtkraft Arena.
I slutspelsmatcherna gäller att det laget med lägst serietillhörighet blir hemmalag. (Vid
samma divisionstillhörighet gäller lottningen)
Prispengar:
Dam och herr-segrarna i Reaxcer Cup DM 2018 får 7500 kr vardera.
Kvalificering Svenska Cupen
Damer: Vinnaren i Reaxcer Cup DM 2018 blir direktkvalificerad till Svenska Cupen
2018/2019.
Herrar: Vinnaren i Reaxcer Cup DM 2018 blir direktkvalificerad till Svenska Cupen
2018/2019.

Övrigt
Lottat hemmalag håller med matchbollar.
Varje lag ansvarar själva för att ta med sig sina uppvärmningsbollar.
I gruppspelet och för kvartsfinal herr delas domarkostnaderna lika mellan lagen.
Planhyran i gruppspelet och kvartsfinal herr kommer att faktureras i efterhand och delas
mellan lagen.
I övriga slutspelsmatcher är det hemmalaget som tar kostnader och ev. intäkter på samma
sätt som en hemmamatch i seriespelet.
Domare tillsätts av JHFF, men i SLUTSPELET SKALL DOMARE KONTAKTAS OCH
KALLAS AV HEMMALAG! Se domartillsättning på www.jhff.se.
Domararvoden:
Herr
Gruppspel: 75% av arvode i division 4: HD = 600 kr, AD = 440 kr
Slutspel: samma arvode som i herr division 4.
Dam
Gruppspel: 75% av arvode i division 2: HD = 540 kr, AD = 390 kr
Slutspel: samma arvode som i dam division 2.

Hemmalag i slutspelet SKALL kontakta motståndarlaget innan match för att säkerställa att
det inte blivit några missförstånd.
Om något lag blir tvunget att lämna WO skall givetvis motståndarlaget kontaktas, men det
ska också meddelas skriftligt till JHFF. (Mail är ok). Om WO lämnas kommer hela planhyran
och domarkostnaden att debiteras det lag som lämnar WO!

