Upplands Fotbollförbund
Tävlingskommittén (TK)

Uppsala 2018-09-18

Höstkvalet U17: Tillsättning till SvFF:s U17 div 1 2019 samt till Regional U17 2019
Till: BKV Norrtälje, FC Arlanda, IK Sirius FK, Roslagsbro IF, UNIK FK, Uppsala Kurd FK, Upsala IF och Vaksala SK.
Ovanstående åtta föreningar spelar i Höstkvalet U17 2018.
Höstkvalet genomförs som serie med enkelmöte.
Höstkvalet ska vara färdigspelat senast 10/11, avstämt med SvFF.
Platstilldelning gäller för 2019.
SvFF U17 = 1 plats. Regional U17 = 2–3 platser, definitiv tilldelning av platser görs i december.
Ovanstående innebär att segrande lag i Höstkvalet U17 erbjuds platsen i SvFF U17 2019 och därefter erbjuds
lag 2, 3 osv spel i Regionala U17 2019 utifrån tilldelade platser.
IK Sirius FK kan inte kvalificera sig till SvFF:s U17 då föreningen redan har ett lag där i kraft av att föreningen är en SEFförening. Däremot kan föreningen kvalificera sig till Regional U17. Om IK Sirius FK vinner kvalgruppen väljer föreningen
Regional U17 och lag 2 i kvalgruppen erbjuds platsen i SvFF:s div 1 2019.
Lottningen för Höstkvalet finns i Fogis och på webben.
Föreningarna kontaktar snarast varandra och kommer överens om speltiderna utifrån nedan gällande regler.
Hemmalaget lägger in tiderna för sina hemmamatcher i Fogis.
Upplands Fotbollförbund tillsätter domare.
Det ska vara tredomarsystem.
Hemmalaget betalar domarna:
Domarersättning Höstkvalet U17. HD: 550 kr och AD: 430 kr.
Matcherna spelas på gräs eller konstgräs. Det går ej att neka spel på grus.
Avgifter: (avgifterna faktureras föreningen i efterhand).
Anmälningsavgift 500:Avanmälningsavgift 1: När kvalspelet är lottat, 1000:Avanmälningsavgift 2: Efter det att 1:a matchen i kvalspelet startat 1500:Gällande spelklara spelare i Höstkvalet U17, se 1 september-regeln RB 2018 kapitel 4 § 3, (bifogas).
I Höstkvalet U17 får spelare som max fyller 16 år under innevarande år delta.

Spelordning för kvalgruppen.
Omgång 1:
27/9
Omgång 2:
4/10
Omgång 3:
11/10
Omgång 4:
18/10
Omgång 5:
25/10
Omgång 6:
3/11
Omgång 7:
10/11

Gemensam speldag och speltid!

Matcherna får flyttas till någon dag före eller efter inplanerade speldatum men det kräver att båda lagen är överens!
Detta gäller inte i sista omgången då alla matcher ska spelas samtidigt.
Bilagor: Se mer info i bifogade regler.
Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund

Dick Olsson

Dick Olsson e.u.
Tävlingskommittén
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Resultatrapportering
Det är domaren som senast 30 minuter efter spelad match ansvarar för att rapportera matchresultatet.

Spelmetod:
Varje lag spelar en match mot varje annat lag i gruppen enligt seriemetoden. Efter match som slutar oavgjort
genomförs en straffsparkstävling enligt SvFF:s regelbok. Resultatet i straffsparkstävlingen ska inte inräknas i
tabellen. Om två eller flera lag efter serietävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom målskillnad,
d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Har lagen gjort lika många mål är lagets inbördes resultat
avgörande där vid oavgjord match, resultatet i straffsparkstävlingen avgör placeringen.
Kan placering inte avgöras utses lagen genom lottning av Upplands Fotbollförbunds TK.

TB kapitel 5 § 9 Avstängningar och varningar i kvalmatcher samt inför ny säsong
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte spela i lagets första kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte spela i lagets nästa match i kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två varningar i olika matcher ingående i kvaltävling ska stå över i den
nästkommande matchen i kvaltävlingen.
Varningar och avstängning till följd av uppnått antal varningar annulleras mellan serie- och
kvalmatcher, samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer.
Varningar annulleras inför ny säsong.
Avstängning till följd av uppnått antal varningar eller till följd av utvisning i tävling som avslutas innevarande
säsong, upphävs inför ny säsong.
SDF har rätt att fastställa att ackumulering av varningar inte ska tillämpas i distriktsseriernas kvaltävlingar.

Spelares ackumulering av varningar
Notera att ackumulering av varningar gäller i detta kval enligt ovan.

Spelarförteckning (domarrapport)
Spelarförteckning innehållande spelarnas för- och efternamn 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.
Tillägg eller byte av namn får inte göras efter det att spelarförteckningarna lämnats till domaren, såvida inte
domaren beslutar att det finns särskilda skäl för undantag.
Formuläret ska vara undertecknat av för laget ansvarig person.
Domaren ansvarar för att uppgifterna inom 24 timmar rapporteras i FOGIS.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande, inom ramen för FOGIS, förvissa sig om innehållet i inrapporterade
domarrapporter. Förening har rätt att inom 48 timmar från matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren,
begära rättelse av domarrapport.
Sådan begäran görs till Upplands Fotbollförbund, domare@upplandsff.se
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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.

RB kapitel 4 § 3 1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare får
spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna under
resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare registrerade efter den 4
september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell övergång träder i kraft efter den
4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om spelaren under övergångstiden efter den 4
september deltagit i bindande match för sin tidigare förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen,
Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM. Begränsningar i
representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och internationell övergång till Sverige
samt vid nyregistrering.
På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK får medge
undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där spelaren kan delta och om
det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av bostadsort pga. arbete eller studier.

Övrigt
Om situationer uppstår som inte täcks av ovanstående är det Upplands Fotbollförbunds DpU som behandlar frågan.
Se också informationen som presenterades i samband med anmälan av lag till U17 kvalet.
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