Upplands Fotbollförbund
Tävlingskommittén (TK)

Uppsala 2018-04-17
Till föreningarna i Uppland och på Åland
Inför seriestarten
Vi vill börja med att erinra om att det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet
att förvissa sig om innehållet i Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s)/Upplands Fotbollförbunds (UFF:s)
vid varje tidpunkt gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Tävlings- och Representationsbestämmelser 2018
Tävlingsbestämmelserna 2018 (TB 2018) och Representationsbestämmelserna 2018 (RB 2018).
Dokumenten återfinns på Upplands Fotbollförbunds hemsida:
http://uppland.svenskfotboll.se/forbundsinfo/dokumentbank/
Matchobservationer 2018
Upplands Fotbollförbunds Tävlingskommitté (TK) kommer att göra slumpvisa matchobservationer
vid distriktets tävlingar.
Domarlistor och matchinformation
För att ta del av föreningens matcher samt uttagna domare:
Se Upplands Fotbollförbunds hemsida ”Förening -> Föreningens matcher”.
Där väljer du aktuell förening. Informationen finns även i FOGIS.
Länken till sidan. http://uppland.svenskfotboll.se/foreningsutveckling/foreningens-matcher/
Matchändringsblankett
I de matcher där Upplands Fotbollförbund tillsätter domare ska speciellt framtagen
matchändringsblankett användas vid matchändringar. Se länk nedan.
http://uppland.svenskfotboll.se/tavlingsinformation/matchandring-senior/
Elektroniska domarrapporter
Att det är obligatoriskt med elektronisk matchrapport i alla serier ner t.om. 13 år.
Se TB 4 kapitlet 6 § Spelarförteckning (domarrapport). Den elektroniska matchrapporten hämtas i Fogis.
Kallelse och inställelse till match
Upplysningar om match, speldag och avsparkstid publiceras i FOGIS, detta gäller som kallelse för
gästande lag och domare. Se TB 4 kapitlet 10 § Kallelse och inställelse till match
Råd och Vård för idrottsskador (Spelklar)
Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri rådgivningstjänst och din medlemsförmån.
Ett nätverk av erfarna idrotts-sjukgymnaster och läkare runt om i landet står beredda att hjälpa
våra spelare. Och det är helt kostnadsfritt. Utförlig information finns på Upplands Fotbollförbunds
hemsida klicka på länken för att komma till sidan med information: http://svenskfotboll.se/spelklar/
*Råd och vård för idrottsskador ring 020 - 44 11 11.
*Försäkring och ersättningar ring Folksam 0771 - 950 950.
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