UPP-/NEDFLYTTNING OCH KVALSPEL 2018

Nedan följer ett utdrag ur gällande tävlingsbestämmelser (TB) 2 kap § 9
beträffande upp- och nedflyttning i Hallands FF:s distriktsserier 2018.
Distriktsseriernas indelning och seriesammansättning för representationsserierna damer och
herrar fastställs av HFF Representantskap. Övriga distriktsserier indelning och
sammansättning fastställs av HFF TK.
Representationsserier Damer
Nedan följer förutsättningar för upp- och nedflyttningar.
Div.3:
Seriesegrande lag uppflyttas till div 2
Till div. 4 nedflyttas minst 2 lag eller erforderligt antal lag.
Div.4:
Lag 1 och lag 2 uppflyttas till div. 3
Till div. 5 flyttas minst 2 lag eller erforderligt antal lag.
Representationsserier Herrar
Div. 4:
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två.
Div. 5:
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4.
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 4, uppflyttas 3:e laget till div. 4.
Till div. 6 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst tre.
Div. 6:
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5.
3:orna i div. 6 kvalspelar om en eventuell vakans alternativ ledig plats i div.5.
Till div. 7 nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två från vardera serie.
Div. 7:
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6.
Vid vakans alternativt ledig plats i div. 6 uppflyttas bästa 3:a.
Nya lag inplaceras i div. 7 om plats finns, eller i utvecklingsserier klass 3.
Utvecklingsserier Herrar
Att det krävs serieseger i klass 2 för att ev. kunna erbjudas plats i klass 1.

Att det till klass 1 inte går att anmäla sig utan till den kvalificerar föreningen sig.
Att från klass 1 nedflyttas 2 lag om två lag från klass 2 önskar uppflyttning enligt regelverket.
Att om inte de två lagen som erbjuds plats önskar spela klass 1 är det lag 11 och 12 i klass 1
som behåller sin plats.
___________________________________________________________________________
Förutsättningar för upp- och nedflyttning beroende på de halländska lagens placeringar i
förbundsserierna div 2 damer.
Om inget lag från distriktet ramar ner från div.2 damer
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
Till div. 4 nedflyttas två lag.
Div. 4
Lag 1, lag 2 och lag 3 flyttas till div. 3
Till div. 5 flyttas inga lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
OM ETT LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 2 DAMER
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
Till div. 4 nedflyttas två lag.
Div. 4
Lag 1 och lag 2 flyttas till div. 3
Till div. 5 flyttas ett lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
OM TVÅ LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 2 DAMER
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
Till div. 4 nedflyttas tre lag.
Div. 4
Lag 1 och lag 2 flyttas till div. 3
Till div. 5 flyttas två lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.
OM TRE LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 2 DAMER
Div. 3
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 2
Till div. 4 nedflyttas fyra lag.
Div. 4
Lag 1 och lag 2 flyttas till div. 3
Till div. 5 flyttas tre lag för att ha 10 lag i div.4 kommande år.

Förutsättningar för upp- och nedflyttning beroende på de halländska lagens placeringar i
förbundsserierna div 3 herrar.
OM INGET LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2.an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3
Till div. 5 nedflyttas två lag.
Div. 5
De tre bästa placerade lagen uppflyttas till div. 4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en
plats i div. 3 flyttas även 4:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas tre lag.
Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
Bägge 2:orna i div. 6 går dessutom upp i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en
plats i div. 3 flyttas även bästa 3:an i Div.6 upp till Div.5.
Två lag från vardera serie flyttas ned till div. 7.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie samt bästa 3:an uppflyttas till div. 6.
Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en plats i div. 3 flyttas även den andra 3:an i Div.7
upp till Div.6.
Vid vakans alternativ ledig plats flyttas bästa 4:a upp i div. 6 (då jämför man de antal poäng
som de fyrorna har mot antalet spelade matcher och det lag som har bästa poängkvoten per
match får platsen i div. 6).
OM ETT LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas två lag.
Div. 5
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div.4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en
plats i div. 3 flyttas även 3:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas tre lag.

Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
De bägge 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet
om en plats i div. 3 flyttas även den förlorande i kvalet i Div.6 upp till Div.5
Två lag från vardera serie flyttas ned till div. 7.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om
en plats i div. 3 flyttas även den bästa 3:an i Div.7 upp till Div.6.

OM TVÅ LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas tre lag.
Div. 5
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en
plats i div. 3 flyttas även 3:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas fyra lag.
Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5
De bägge 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet
om en plats i div. 3 flyttas även den förlorande i kvalet i upp till Div.5.
Två lag från vardera serie flyttas ned till div. 7.
Dessutom flyttas den sämst placerade 10:an när man räknar antalet poäng delat per match.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om
en plats i div. 3 flyttas även den bästa 3:an i Div.7 upp till Div.6.

OM TRE LAG FRÅN DISTRIKTET RAMLAR NER FRÅN DIV. 3 HERRAR
Div. 4
Seriesegrande lag uppflyttas till div. 3.
2:an i div. 4 kvalspelar om en plats i div. 3.
Till div. 5 nedflyttas fyra lag.
Div. 5
De två bäst placerade lagen uppflyttas till div. 4. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om en

plats i div. 3 flyttas även 3:an upp i Div.4.
Till div. 6 nedflyttas fem lag.
Div. 6
Seriesegrande lag i vardera serie uppflyttas till div. 5.
De bägge 2:orna i div. 6 kvalspelar om en plats i div. 5. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet
om en plats i div. 3 flyttas även den förlorande i kvalet i Div.6 upp till Div.5. Tre lag från
vardera serie flyttas ned till div. 7.
Div. 7
De två bästa lagen i varje serie uppflyttas till div. 6. Lyckas dessutom 2:an i Div.4 i kvalet om
en plats i div. 3 flyttas även den bästa 3:an i Div.7 upp till Div.6.
Osv.

10 §

Kval till förbundsserierna

10.1

Kval till div. 3, herrar
36 kvallag från div. 4 spelar kval mot lag 9 i div. 3 på så sätt att 12 kvalgrupper om
fyra lag bildas, och efter genomförd enkelserie uppflyttas respektive gruppsegrare
till div. 3, herrar.
Kvalserierna administreras av SvFF i samråd med SDF:en, och genomförs enligt
följande:
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för div. 3-laget och
”bästa kvallag” från div. 4. ”Bästa kvallag” utses genom jämförelse av i första hand
flest poäng, och i andra hand målskillnad, i jämförelse med antalet spelade matcher
i seriespelet.

10.3

Kvalmetod i kval till div. 3, herrar
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Efter oavgjord match
genomförs straffsparkstävling enligt spelreglerna. Resultatet i straffsparkstävlingen
ska inte inräknas i tabellen.
Om två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen
genom målskillnad. d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är
målskillnaden lika stor, placeras det lag främst som gjort flest antal mål. Har lagen
gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande där vid oavgjord match,
resultatet i straffsparkstävlingen är avgörande. Vid oavgjord match är resultatet i
straffsparkstävlingen avgörande. Om placering inte kan avgöras enligt ovan, jämförs
slutställningen i seriespelet (poäng, målskillnad, antal gjorda mål) för kvallag från
samma serienivå. För kvallag från olika serienivåer gäller i sådant fall att laget från
den högre divisionen betraktas som ”bästa”.
Kan placering ändå inte avgöras utses lagen genom lottning av SvFF:s TK.

10.4

Kvalmetod i kval till övriga förbundsserier
Kvalet genomförs via dubbelmöte hemma – borta varvid, om poäng och målskillnad
är lika efter andra matchen, mål på bortaplan räknas dubbelt.
Har efter den andra matchens ordinarie speltid inte avgörande skett förlängs
matchen med 2 x 15 minuter. Mål på bortaplan räknas inte dubbelt i förlängningen.
Om inget eller lika antal mål gjorts i förlängningen avgörs matchen genom
straffsparkstävling enligt spelreglerna.

11 §

Kval till distriktsserier
Kvalordningar och tävlingsmetod för kval till distriktsserierna fastställs av respektive
SDF.

Kval damer och herrar vid dubbelmöte
I Halland spelas kval i dubbelmöte enligt §10.4
Kval damer och herrar vid gruppspel med tre lag.
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för det lag som är bäst
placerat efter två omgångar av de lag som ska mötas i tredje omgången. Vid lika poäng och
målskillnad efter två omgångar, så har lag från högsta division hemmamatch. Vid lag från
samma division avgör poäng och målskillnad i förhållande till antalet matcher.
Vid oenigheter om speldatum mellan föreningar gäller sista speldag.
Lag som lämnar w.o. i kvalmatch utesluts i kvalet.

