DM-föreskrifter 2018
Omfattning
Senior DM, herrar och damer.
Varje förening får anmäla sig till deltagande med ett lag i varje tävling. Dessa lag ska vara
rena föreningslag.
Anmälan
Anmälan om deltagande ska vara HFF tillhanda senast den dag DTK bestämmer.
Anmälningsavgiften faktureras.
Spelform
DM spelas enligt serie- och/eller utslagningsmodellen och med avbytarsystem.
Lottning
2018 har vi lottning enligt föreskrifterna. Alla gruppspelsmatcher spelas i BL-Arena
i Ljusdal.
Herrar:
22 lag. Division 2-lagen Hudiksvalls FF och Bollnäs Gif står över gruppspelet och
går in i kvartsfinalspelet. De övriga 20 lagen har lottats in i fem grupper. Grupp A,
B och C består av lag från division 3 och 4, grupp D och E består av lag från division 5 och 6.
Till kvartsfinal går (förutom HuFF och Bollnäs) gruppsegrarna i A, B och C, samt de
två bästa tvåorna i A, B och C. Gruppsegrarna i D och E gör upp om den åttonde
kvartsfinalplatsen.
Lottningen (fri sådan) sker måndagen den 16 april. Hemmalagen är ansvariga för
att slutspelet genomförs i rätt tid.
Helt fri lottning från kvartsfinaler. I kvarts-, och semifinal svarar lottat hemmalag för
matcharrangemanget. I final har lag med lägst serietillhörighet hemmaplan. I händelse av att lagen
har samma serietillhörighet tillämpas lottning.
Sista speldag för kvartsfinaler är 2 maj, semifinaler 16 maj och final 30 maj. Om lagen ej
kommer överens om speldag är det ovanstående datum som gäller.
Damer: Helt fri lottning från semifinalerna. Lottat hemmalag svarar för matcharrangemanget. I final
har lag med lägst serietillhörighet hemmaplan. I händelse av att lagen har samma serietillhörighet
tillämpas lottning.
Sista speldag för semifinaler är 4 april och final 11 april. Om lagen ej kommer överens om speldag
är det ovanstående datum som gäller.
Ekonomi
Alla lag delar på kostnaderna i gruppspelet (hall och domare). I slutspelet fördelas kostnaderna som
vid vanlig seriematch.
Priser
Spelarna i segrande lag tilldelas RF:s distriktsmästerskapstecken i guld enligt gällande antal
(22 st).

Spelarna i det andra finallaget erhåller RF:s distriktsmästerskapstecken i silver enligt
gällande antal (22 st). Finallagen får ett exemplar av respektive tecken.
Vandringspriser
Segrande lag erhåller inteckning i vandringspris.
Efter tre inteckningar utan ordningsföljd blir vandringspriset ständig egendom.
Gula o röda kort
Ingen ackumulering av gula kort tillämpas i DM, vid rött kort gäller automatiskt avstängning i
nästkommande DM-match.
Oavgjorda matcher
I gruppspelet, om match är oavgjord efter 90 minuter, skall det läggas straffar. En och en tills
avgörande skett. Vid eventuell trelagsgrupp ska det alltid läggas straffar efter matcherna,
oavsett resultat. Detta för att sära lagen åt vid slutliga tabellen.
Vid oavgjord match i slutspelet (kvarts- och semifinaler, samt finaler) gäller förlängning 2x15
min, och sedan straffar enligt spelreglerna.
Tabell efter gruppspelet
Placering avgörs genom poäng, målskillnad, antal gjorda mål och sist inbördes möte.
Domare
HFF tillsätter domare till matcherna. Arvodet till domarna i gruppspelet betalas från HFF, som sedan
gör en kostnadsfördelning mellan lagen.
Resultatrapportering
Domaren ansvarar för resultatrapporteringen direkt efter avslutad match.
Förening som utgår ur tävling eller lämnar w.o.
Vid walkover erhåller den ej felande föreningen 3 poäng, målresultat 3-0.
Walk over ska meddelas skriftligt till DTK. Förening som lämnat WO i gruppspelet är inte
behörig att spela kvartsfinal eller semifinal. Lag som lämnar w.o erläggs w.o-avgift enl TB 2
kap 31 §, samt kommer att faktureras den kostnad som HFF får för hallhyran.
Spelarförteckning
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn (ej smeknamn) samt
personnummer eller i förekommande fall födelsedatum ska av vardera lagansvarig upprättas
på särskilt fastställt formulär, vilket hämtas från FOGIS. Detta formulär utgör tillika
domarrapport. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och funktion på de
personer, högst fjorton (14) varav sju ersättare/avbytare, som får finnas i det tekniska
området. Om lagledare, tränare eller annan lagansvarig avser att antecknas som spelare,
ska vederbörande inte vara antecknad samtidigt under rubriken ledare. Uppenbart skrivfel på
spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till
domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
I övrigt gäller tillämpliga delar av TB och RB

