Tävlingsbestämmelser för Regional F 17 år 2018
Allmänna bestämmelser
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler och representationsbestämmelser samt
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SvFF:s vid
varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Tävlingsstyrelsen har rätt att fatta beslut i frågor som i övrigt inte beaktats i dessa föreskrifter.

Ekonomi
Deltagaravgiften är 1 500 kr/lag för att täcka en del av administrationen. Faktura på deltagaravgiften
skickas till respektive förening under våren 2018.
Om en förening som anmält lag drar sig ur serien efter den 9 februari 2018 får de betala en
urdragningsavgift på 3 000 kr.

Representation
Serien är öppen för flickor födda 2001 och senare.
Varje lag äger rätt att ha med tre överåriga spelare/match.
Kombinerade lag är tillåtna.
Möjlighet till lån av spelare finns om spelarens moderförening ger sin skriftliga tillåtelse.
Finns särskild blankett för detta.
Speltid
Speltiden är 2 x 45 minuter
Avbytare
Max 7 avbytare per lag och match. Samtliga byten skall utföras vid mittlinjen. Byte av spelare får ske
under spelets gång, s.k. ”flygande” byten. Utbytt spelare får återinträda i spelet.
Bollstorlek
5:ans boll skall användas. Det skall finnas 5 matchbollar till varje match.
Hemmalaget är skyldigt att se till att gästande lag får minst 5 fullgoda bollar till uppvärmningen
Kallelse
Senast 4 dagar innan match ska hemmalaget kontakta domare och motståndarlag och bjuda in dem till
match så att det inte blir några missförstånd. Om ni som bortalag inte har fått denna kallelse 4 dagar
innan match är det er skyldighet att kontakta hemmalaget = gemensamt ansvar.
Spelarförteckning och domarrapporter
Spelarförteckning innehållande högst 18 spelares för- och efternamn samt personnummer ska av
vardera lagansvarige upprättas via elektroniska matchrapporter i FOGIS. TVÅ exemplar av
spelarförteckningen skall skrivas ut och lämnas till domaren och motståndarna innan match. Efter
match är det domarens ansvar att lägga in målskyttar, varningar m.m.
Resultatrapportering
Efter matchen skall slutresultatet rapporteras in av domaren via sms till 0730-126 126. Det går även att
rapportera resultatet via FOGIS.
Utvisningar och varningar
Ackumulerade varningar tillämpas i Regionala F 17.

Utvisad spelare får ej ersättas och utvisad spelare är automatiskt avstängd i nästkommande match i
denna serie. Om utvisningen betecknas som grov skickas rapport från domaren till Tävlingsstyrelsen
via Fogis och ytterligare avstängning kan följa.
Domare
Ambitionen är att kunna ha tre domare (HD + 2 AD) vid varje match, men vid vissa matcher kan det
bli endast en domare beroende på tillgång. Domare tillsätts av respektive hemmalags
distriktsförbund.
Vid kallelse av domare kan överenskommelse träffas mellan arrangerande förening och domare hur
utbetalning av domararvode skall ske (kontant eller till konto).

Speldagar
Vi uppmanar alla föreningar att spela matcher mot lag i det egna distriktet på vardagar med tanke på
att det ofta är svårt att få ihop domare på helgerna, framförallt på hösten.

Tävlingsstyrelse
Tävlingsutskottet i Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund
Vissa frågor KAN komma att delegeras vidare till berört distriktsförbund.

Övrigt
Vid eventuella frågor angående serien kan ni kontakta JHFF:s kansli.
per-olov.larsson@jhidrott.rf.se
daniel.doverlind@jhidrott.rf.se

Lag från Medelpad och Ångermanland kan givetvis även kontakta respektive distriktsförbund för att
få svar på frågor.

