INBJUDAN TILL

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

DM HERRAR 2019
Härmed har Värmlands Fotbollförbund nöjet att inbjuda till deltagande i 2019
års DM-tävling för herrar.
Rätt att delta har samtliga till Värmlands Fotbollförbund anslutna föreningar.
Lag från lägre divisioner ser fram emot att få möta lag som man normalt inte får
möta, därför hoppas vi på att så många föreningar som möjligt anmäler sig.
DM är kvalificerande till Svenska Cupen för klubblag 2020-2021.
Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Farmarklubbsavtal gäller INTE i denna tävling!
Tävlingsmetod:

Speltid: 2 x 45 min.
Tävlingen genomförs enligt utslagsmetoden och varje
match skall avgöras direkt med eventuell förlängning
(max 2 x 15 min), har match inte avgjorts efter
förlängning skall straffsparkstävling tillgripas.

Sista speldag:

Sextondelsfinal:
Åttondelsfinal:
Kvartsfinal:
Semifinal:
Final:

17 april
22 maj
10 juli
21 augusti
18 september

Omgångarna är beroende av antal anmälda lag.
Kan inte lagen enas om matchtid, är det sista speldag, klockan 19.00
som gäller.

ADRESS

Anmälan skall ske i FOGIS och vara gjord
senast den 24 februari 2019!
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OBS: Anmälningar sker under säsongen 2019.

Upplysningar:

Kompletterande tävlingsbestämmelser översändes i
samband med lottningen.
Lag från lägre division har hemmamatch fram till och
med finalen. Detta beslut togs på 2006 års fotbollsting.
Ev. frågor besvaras av VFF:s kansli, 054-770 71 04
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För att få delta i 2019 års DM ska föreningen ha fullgjort sina skyldigheter
gentemot SvFF, Värmlands FF och andra föreningar som har fordran godkänd
av VFF.
Detta innebär att utsända och förfallna fakturor skall vara reglerade.
Frågor angående detta, kontakta Daniel Svedberg, 054-770 71 00
All information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.
Avgift:

1 200 kronor per lag, som faktureras av VFF.

Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
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