Fastställande av spelordning säsongen 2019.
Spelordningarna är publicerade i Fogis och på vår hemsida.
Det betyder att det är dags för matchläggning i div. 4-6 herrar och div. 2-3 damer.
Den publicerade spelordningen gäller som utgångspunkt för att träffa överenskommelse och fastställa
speldag och matchtid för varje omgång.
Om föreningarna inte kan komma överens gäller det föreslagna datumet, med starttid 15.00
Föreningarna ansvarar själva för att överenskomna datum och avsparkstider för hemmamatcherna
inregistreras i FOGIS via föreningens inloggning.
Detta kan ske fr.o.m. 15 december 2018 och ska vara gjort senast följande datum:

Torsdag 31 januari 2019
Efter ovanstående tidpunkt låses möjligheten för föreningarna att själva lägga in matchtiderna och i
samband med det uttages en avgift på 1 000 kr av den felande föreningen.

Speldagar






Hemmalaget bestämmer dag och tid vid spel lördag eller söndag.
Spel under vardagar uppmuntras, då det underlättar domarsituationen. Detta gäller inte minst
under hösten, då det brukar var besvärligt med domartillsättningen under helger.
Båda föreningarna måste emellertid vara överens om spel på vardagar.
Speldagar ska i utgångsläget förläggas i ”anslutning till” spelomgången, d.v.s. antingen ett par
dagar före eller efter den dag som angivits i respektive omgång i förslaget.
Första höstomgången får dock läggas direkt efter sista våromgången om föreningarna är överens.

Byte hemma/borta


Vid byte hemma/borta måste detta meddelas till VFF:s kansli, som utför ändringen i Fogis.

Kvällsmatcher


Tänk på att det under september fortfarande kan finnas möjlighet att spela kvällsmatch,
beroende på resors längd eller om man har tillgång till plan med elljus. Det finns numer gott
om konstgräsplaner att nyttja för vecko- och kvällsmatcher under september.
Saknas elljus är det viktigt att ta hänsyn till almanackan när solen går ned, se schema i slutet
av detta dokument.
Man kan komma överens med motståndarna att bryta ut match i en omgång och i stället spela
den som veckomatch vid annan tidpunkt. Förening som har tillgång till elljus på sin plan kan
ju ex. spela kvällsmatch under september månad. Som tidigare sagts – veckomatcher
uppmuntras.
Detta gäller dock inte sista omgången, då matchtid ligger fast.

Sista omgångarna


I div. 5-6 herrar har de tre sista omgångarna, vid spel under helgen, fast speldag och
avsparkstid. Dessa är redan inlagda i Fogis och får inte ändras utan att VFF godkänner det.
Undantaget sista omgången, tillåts spel på veckodag, enligt punkten ovan, om elljus finnes.
Detta har skett i samråd med domaransvariga, för att kunna hantera domartillsättningen på ett
bra sätt.
Det ligger på föreningarnas ansvar vid uppgörelse om speldagar, att dessa följs, för att vi ska
kunna tillsätta domare i alla matcher. Att hitta domare vid matchflytter under augustiseptember är mycket svårt.
Viss hänsyn måste emellertid tas till klubbar som har farmaravtal eller har ett andra lag i
seriesystemet. Om särskilda skäl framkommer kan annan speldag under helgen tillåtas, dock
alltid med starttid 11.00 eller 16.00
Samtliga serier har gemensam avsparkstid, den sista omgången. Om båda föreningarna är
överens om att tidigarelägga match i sista omgången kan TK tillåta detta, efter framställan.
Föreningarna godkänner då, att de andra lagen kan spela på deras resultat.

Övrigt




Match från våromgången kan inte flyttas till höstomgången.
Fastställda avsparkstider under september, lördag/söndag är viktiga att de följs så att domare
ev. kan ta två uppdrag samma dag.
OBS: Matchtiderna är inte fastställda förrän de godkänts av VFF, som förbehåller sig rätten att
komma med förslag på ändringar om matchtiden på något sätt inte skulle passa.

Avsparkstider för veckomatcher under hösten
Om tillfredsställande elljus saknas är det följande som gäller, hösten 2019.
En solig dag kan det gå att skjuta på matchtiden en kvart, men det är ju svårt att veta redan vid
matchläggning. Avsparkstiderna är satta så de ska fungera även vid mulet höstväder.
Tiderna baserade på solens nedgång, lördag aktuell vecka (när solen helt gått ned under
horisonten).









Vecka 33
12-18 augusti
Avsparkstid senast 19.15
Vecka 34
19-25 augusti
Avsparkstid senast 18.45
Vecka 35
26 augusti-1 september
Avsparkstid senast 18.30
Vecka 36
2-8 september
Avsparkstid senast 18.15
Vecka 37
9-17 september
Avsparkstid senast 17.45
Vecka 38
16-22 september
Avsparkstid senast 17.30
Vecka 37
23-29 september
Avsparkstid senast 17.15
Inga kvällsmatcher efter 29 september om elljus saknas.

Sol ned: ca 20.50
Sol ned: ca 20.30
Sol ned: ca 20.10
Sol ned: ca 19.50
Sol ned: ca 19.25
Sol ned: ca 19.10
Sol ned: ca 18.50

