ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND
Föreskrifter för Kvalet till Svenska Cupen, herrar 2018

1 kap. – Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsregler i tillämpliga delar.
Förening som enligt föreskrifterna är hemmalag är arrangerande förening i enlighet med SvFF:s tävlingsregler.
Hemmalaget betalar domarkostnaden och planhyran.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid varje tid
gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
ÖLFF:s TK äger rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

2 kap. – Administration
Tävlingens genomförande
1 § Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 45 minuter. Om matcherna slutar oavgjort ska straffsparkar slås för att avgöra
tabellplacering om lagen i sluttabellen har lika många poäng, samma målskillnad och lika många mål gjorda.
I semifinal och final ska straffar slås efter full tid om det är oavgjort efter full tid för att utse segrare i matchen.
2 § Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match. Utbytt spelare får
återinträda i spelet. Byten sker genom så kallade flygande byten i enlighet med spelreglerna. Alla spelare
som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller
inte. Utvisad spelare får inte ersättas.
3 § Kvalificering till Svenska-Cupen
Segrande lag i respektive grupp samt bästa 2:a går vidare till Semifinal som spelas i april/maj. Kvalfinalen om
Örebro läns FF:s plats i Svenska Cupen 2018/2019 avgörs senast den 25 maj. Segraren i Kvalfinalen är
kvalificerad för Svenska Cupen herrar 2018/2019.
4 § Speldagar
Omg. 1: v. 10 (5-11 mars)
Omg. 2: v. 11 (12-18 mars)
Omg. 3: v. 12 (19-25 mars)
Semifinaler och Kvalfinalen spelas i april/maj enligt ö.k. mellan ÖLFF och lagen.
5 § Matchdag och tid för avspark
Dag, tid och plats för avspark ska meddelas ÖLFF. Om berörda föreningar inte kan komma överens om speldag
gäller att ÖLFF efter skriftlig framställning från berörda föreningar, bevilja andra speldagar än de som anges i 2
kap. 4§.
Matchens genomförande
6 § Planstorlek mm.
Förening ska spela sina matcher på plan som ska vara minst 100 x 60 meter. Matcherna ska spelas på konstgräs
i gruppspelet. Om hemmalaget inte kan erbjuda spel på konstgräs övergår matchen till bortalaget. Semifinaler
och Final spelas på Konstgräs eller Gräs, vilket det lottade hemmalaget avgör.

7 § Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas och högst 7 avbytares för- och efternamn samt personnummer eller i
förekommande fall födelsenummer ska av vardera lagansvarig upprättas på särskilt formulär. Sådant formulär,
vilket tillika utgör domarrapport, hämtas från Fogis. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och
funktion på de personer, högst 14 varav 7 avbytare, som får finnas i det tekniska området. Uppenbart skrivfel
på spelarförteckningen medför inte att spelaren är obehörig.
Respektive lag ska senast 45 minuter före avspark överlämna av ansvarig person undertecknad
spelarförteckning till domaren. Föreningen är ansvarig för de ifyllda uppgifterna.
Domaren ansvarar för att rapportera till ÖLFF via Fogis senast 24 timmar efter matchens slut. Domaren
ansvarar för att spara ett exemplar av domarrapporten under hela säsongen. Det är föreningens skyldighet att
fortlöpande, inom ramen för Fogis, förvissa sig om innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har
rätt att inom 72 timmer från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av
domarrapport. Sådan begäran görs till ÖLFF:s TK.
8 § Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att rapportera matchresultat och annan information på sätt som ÖLFF anvisar.
Funktionärer
9 § Domare och assisterande domare
ÖLFF utser domare och assisterande domare i kvalet till Svenska Cupen.
Ekonomi
10 § Avgifter
10.1 Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften fastställs senare.
10.2 W.o.-avgift
Lag som uteblir från match utesluts från kvalet om inte särskilda skäl föreligger. Skulle detta ske i sista
omgången fastställs resultatet till 3-0 och samtliga tidigare resultat kvarstår, dock utesluts laget från tävlingen
och får då en utträdesavgift på dubbla anmälningsavgiften.
11 § Ersättning till domare och assisterande domare
Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i enlighet med föreskrifter gällande ekonomisk
ersättning till domare d.v.s. Div. 3-arvoden till samtliga matcher.

3 kap. - Representationsbestämmelser
1 § Allmänt
Endast spelklara spelare får delta i enlighet med SvFF:s RB 2017. Det finns inga krav på att spelarna måste vara
professionell i sin förening för att delta.

Tävlingsföreskrifterna fastställda av ÖLFF:s TK den 27 oktober 2017.

