Tävlingsbestämmelser för JDM P18
Intersport Cup 2019
KAPITEL I

ADMINISTRATION

1.

Tävlingsstyrelse
Smålands Fotbollförbund (SmFF) administrerar turneringen.
SmFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

2.

Villkor för deltagande
Spelaren representerar den förening som spelaren är registrerad för.
Lag som är anmält till seriespel som kombinerat lag får delta i JDM.
Spelare med utlåningsavtal kan inte representera den lånande föreningen i JDM.

3.

Tävlingsform
Tävlingen spelas som kombinerad tävling med gruppspel som övergår i cupspel i
kvartsfinaler och framåt. Gruppsegrare och tvåor går vidare till kvartsfinalspel.
Gruppspelet avgörs enligt seriemetoden där, 1. Poäng 2. Målskillnad 3. Gjorda mål
4. Inbördes möten 5. Straffsparkstävling, avgör lagens inbördes placering.

4.

S p e l d a g a r, h e m m a p l a n o c h s p e l o r d n i n g
(med reservation för ev. ändringar)

Lagen går in i tävlingen enl. följande:
4.1

Gruppspel omg 1
Kvartsfinaler
Semifinaler
Final

12 lag
8 lag
4 lag
2 lag

4.2

Gruppspel
Kvartsfinaler

Geografisk indelning i tre- eller fyrlagsgrupper
Fri lottning.
De fyra gruppsegrarna har hemmamatch och lottas mot tvåor.
Fri lottning, lag som vunnit borta i kvartsfinal spelar hemma mot lag
som vunnit hemma. Har båda lagen vunnit borta eller hemma avgör
lotten hemmaplan.
Fri lottning

Semifinaler

Finalmatchen

speldagar 20/3, 17/4, 18/5
sista speldag den 28/6
sista speldag den 30/8
enligt ök.

5.
5.2

Avgifter
WO-avgift
Lag som uteblir från match ska erlägga WO-avgift uppgående till dubbla
Anmälningsavgiften = 1000:-.

5.3

Anmälningsavgift
500:- för alla lag
Faktureras efter att anmälningstiden gått ut. Lag som anmäler sig och sedan drar sig ur
efter att anmälningstiden gått ut ska betala avgiften.

6.

Spelarförteckning och domarrapport
Spelarförteckning skrivs ut från Fogis i två exemplar av föreningarna.
Spelarförteckningen ska även innehålla namn och funktion på de ledare, högst sju, som får
finnas på bänken.
Föreningarna ska senast 45 minuter före avspark överlämna spelarförteckningen till
domaren.
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Efter matchen ska ansvarig från vartdera laget underteckna och erhålla kopia av den av
domaren ifyllda spelarförteckningen/domarrapporten, d.v.s. med angivande av
matchresultat, målskyttar, varningar, utvisningar o.s.v. Denna rapport ska även vara
underskriven av domaren.
Domaren ansvarar för resultatrapportering, senast 30 min efter match samt att
domarrapporten senast 24 tim efter match registreras in via Fogis. Även förening kan efter
match meddela resultatet via SMS 0730-126 126 eller via föreningens Fogisinloggning.
7.

Matchdag och tid för avspark
I gruppspelet omgång 1 kan matcherna spelas när som helst före 18/5 bara föreningarna är
överens. Matcherna i gruppen kan byta inbördes ordning. Är föreningarna inte överens om
speldag spelas matchen på utsatt sista speldag.
I cupspelet ska föreningarna komma överens om speldag. Är föreningarna inte överens
ska match spelas på sista speldag enligt Kap 1 4.1.
Speldagen får inte ligga efter sista angivna speldag enligt Kap. 1 4.1.
Om tvist uppstår om speldag gäller den sista angivna speldagen som speldag.
Finalen spelas enligt ök. med finallagen och SmFF. Om föreningarna inte kan enas om
finaldag beslutar SmFF:s Tävlingskommitté i frågan.
Generellt gäller att berörda föreningar har rätt till en dags speluppehåll mellan cup- och
seriematch.
Cupmatch har företräde mot seriematch, som inte spelas på utsatt speldag, i distriktsserie
vid ev. kollision.

8.

Pokal och prismedaljer
Segrande förening erhåller en pokal, samt 20 guldmedaljer, medan förlorande finallag får
20 silvermedaljer.

KAPITEL II
1.
1.1

TÄVLING

Bestraffning av spelare
Utvisning för grov förseelse och anmälan om olämpligt uppträdande
Om domare eller assisterande domare anmäler spelare för grov utvisning ska en
gärningsbeskrivning åtfölja domarrapporten.
Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande match i JDM P18. Spelaren kan
dessutom åläggas ytterligare bestraffning av DN.
Spelare som enligt domarens bedömning gör sig skyldig till olämpligt uppträdande före,
under (t.ex. från sidan av plan eller i anslutning till en utvisning) eller efter match ska
anmälan med gärningsbeskrivning insändas till DN.

1.2

Utvisning för lindrig förseelse
Spelare som erhåller två varningar under en match utvisas för resten av
matchtiden. Utvisad spelare får inte delta i lagets nästkommande match i
JDM P18.

1.3

Utvisning för frilägesförseelse och könsordsförseelse
Spelare som gör sig skyldig till förseelse som hänförs till tolkningen av ”fritt
läge” och ”könsord” utvisas för resten av matchtiden. Utvisad spelare får inte delta i
lagets nästkommande match i JDM P18.
(Notera att ackumulering av varningar inte tillämpas i denna tävling.)
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2.
2.1

Bestraffning av ledare
Avvisning
Ledare, tränare eller annan funktionär som under matchen gör sig skyldig till olämpligt
uppträdande ska avvisas från bänken. Avvisningen kan vara grov eller lindrig. Vid grov
avvisning ska anmälan skickas till SmFF:s disciplinnämnd (DN).
En gärningsbeskrivning ska åtfölja domarrapporten.
Avvisad person ska stå över i samma tävlings nästkommande match, innebärande att
berörd person inte får uppträda i någon funktionärsroll. Avvisad ledare, tränare eller
annan funktionär kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning.

2.2

Bestraffningsorgan
SmFF:s disciplinnämnd (DN) är bestraffningsorgan och fastställer ev. ytterligare
påföljd.

3.

Övriga händelser
Har under eller i samband med match förekommit händelser som fordrar
särskild redogörelse ska sådan åtfölja domarrapporten. Av rapporten ska framgå om denna
också utgör en anmälan till bestraffning.

4.

Protest
Protest ska skriftligen ha inkommit till Smålands FF senast 3 dagar efter spelad match.
Samma dag ska också en protestavgift á 500 kr insättas på Smålands FF:s bg. 697-4430

5.

Ansvar för spelares medverkan
Spelare och berörd förening ansvarar för att tillse att spelare som utvisats inte
medverkar i nästkommande match i JDM P18 2019.

6.

Våld mot domare
Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara
ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot
matchfunktionär, har tävlingsstyrelsen rätt att besluta att laget utesluts ur
tävlingen. Tävlingsstyrelsen har dessutom rätt att besluta om konsekvenser för
deltagande i kommande tävling.

7.

Avbytare
Högst fem avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under
match, enl. bestämmelserna för s.k. flygande byte.
Utvisad spelare får inte ersättas.

8.

Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 45 minuter.
I gruppspelet omgång 1 ska lagen vid oavgjord match genomföra en straffsparkstävling
som kan användas för att skilja lagen åt vid lika poäng, målskillnad och antal gjorda mål i
gruppen.
I cupspelet JDM P18 Intersport Cup gäller följande för att avgöra match:
Om match är oavgjord vid ordinarie speltidens slut ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 2x15 minuter. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.

9.

Åldersbestämmelser
Spelare ska vara födda 2001 eller senare. Inga överåriga spelare är tillåtna att spela.

10.
10.1

Planstorlek och spelplan
Förening ska spela sina matcher på plan som ska vara minst 100 x 60 meter.
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10.2

I hela tävlingen gäller att om hemmalaget inte kan erbjuda gräs eller konstgräs på utsatt
speldag, övergår matchen till bortalaget. Om inte heller bortalaget kan erbjuda gräs eller
konstgräs på utsatt speldag, spelas matchen på grus, enligt samma förutsättningar som
ovan, d.v.s. om hemmalaget inte kan tillhandhålla grusplan övergår matchen till
bortalaget.
Förening kan inte vägra att spela i elljus, på godkänt konstgräs eller på grus, utom- eller
inomhus.

KAPITEL III

DOMARE

1.

Domare och assisterande domare
Hemmalagets lokala domartillsättare utser domare tillsammans med SmFF.
Från semifinaler ska AD tillsättas.

2.

Ersättning till domare och assisterande domare
Ersättning till domare och assisterande domare utgår med belopp motsvarande
arvode för juniorlag i distriktserierna.
Hemmalaget ska vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader.

2.1

Aktuell ersättning
HD:
645:AD:

KAPITEL IV

475:-

EKONOMISKA FÖRESKRIFTER

1.

Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från
hemmamatch.
Ersättning till domare och assisterande domare utbetalas i sin helhet av arrangerande
förening i anslutning till match.

2.

Gästande förening
Gästande förening står helt för sina kostnader för resa t o m semifinalerna.

3.

Finalmatchen
SmFF kan ge ett marknadsföringsbidrag på maximalt 2 000:- till arrangerande förening,
om man följer ”Bättre matcharrangemangsmanualen” samt skickar en skriftlig
redovisning över arrangemanget senast 1 månad efter match.
Ett resebidrag utgår för bortalaget motsvarande de faktiska kostnaderna – dock max 85:/mil.

4.

Prispotter
Segrande finallag erhåller en varucheck hos Intersport på 2000:-

KAPITEL V

ÖVRIGT

1.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SmFF:s tävlingsbestämmelser i
tillämpliga delar.

2.

Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SmFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.

3.

TK äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

Fastställda av Smålands FF:s styrelse.

