Föreskrifter för ungdomscuper 2019

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Tävlingsstyrelse och administration
Tävlingarna, Lilla VM och NWT Cup (DM ungdom), administreras av Värmlands
Fotbollförbund, Tävlingskommittén är tävlingsstyrelse. För cuperna gäller SvFF:s
tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar samt särskilda bestämmelser. Det är
föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i förbundets gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Anmälan
Rätt att delta har samtliga föreningar tillhörande Värmlands Fotbollförbund.
Anmälan görs i FOGIS av behörig person i föreningen.
Se inbjudan för respektive cup på Värmlands Fotbollförbunds hemsida under
rubriken Tävlingar.
Avgift
Anmälningsavgifter kommer att faktureras anmälda lags förening.
Lag som utan anledning uteblir från match ska erlägga urdragningsavgift, vilken
uppgår till dubbel startavgift.
Åldersbestämmelser
Inga åldersdispenser är tillåtna i ungdomscuper arrangerade av Värmlands
Fotbollförbund.
Kombinerade lag
Är tillåtet i NWT Cup men ej i Lilla VM, som är kvalificerande till vidare spel på
förbundsnivå.

Tävlingsmetod m.m., genomförande efter lottning
Lilla VM
Tävlingen är upplagd i cupform. Lagen spelar en hemmamatch och en bortamatch
där sammanlagda resultatet räknas, mål på bortaplan räknas ”dubbelt” vid lika
resultat (UEFA cupregler). 4 lag, flickor resp. pojkar, går vidare till slutspel den 17
augusti 2019 i Karlstad (Våxnäs IP), där semifinaler, match om tredje pris samt final
står på programmet. Tävlingsbestämmelser för slutspel skickas ut till lag som
kvalificerar sig till slutspel.
NWT Cup F/P 15
Tävlingen är upplagd i cupform med enkelmöten.
Finaler spelas den 11 augusti 2019 i Säffle (Sporthälla IP).
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NWT Cup F/P 14
Tävlingen är upplagd i cupform med enkelmöten, 9 mot 9.
Finaler spelas den 11 augusti 2019 i Säffle (Sporthälla IP).

BESÖKSADRESS
INDUSTRIGATAN 1
652 21 KARLSTAD
TELEFON
054-770 71 00
BANKGIRO
413-1405
ORG.NUMMER
873200-3481
E-POST
kansli@varmlandsff.se
HEMSIDA
www.varmlandsff.se

NWT Cup F/P 13
Tävlingen är upplagd i cupform med enkelmöten, 9 mot 9.
Finaler spelas den 11 augusti 2019 i Säffle (Sporthälla IP).

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Speltid, avgörande med förlängning och straffar
Lilla VM och NWT Cup F/P15 speltid: 2 X 40 min.
NWT Cup F/P13-14 speltid: 3 X 25 min.
Om matchen är oavgjord efter ordinarie speltid sker förlängning om 2 x 10 min.
Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling i enlighet med vad som
föreskrivs i Spelregler för fotboll.
Spelordning, lottning
Förening som segrade föregående säsong i resp. cup ska stå över första omgången
(i åldergruppen över) om antalet lag så medger.
I samtliga cuper gäller att seger på bortaplan i första omgången, o.s.v. i varje
omgång till slutspel och final, ska ha hemmamatch i nästa omgång. Har båda lagen
enligt lottningen segrat på bortaplan, gäller lottningen som anges i
spelprogrammet.
Matchtid, tid för avspark
Så snart uppgörelse om speldag, tid och plats är klar ska hemmalaget i matchen
lägga in dessa uppgifter i FOGIS så att uppgifterna syns på hemsidan och TK vet
när matchen spelas. Kontakta VFF om problem uppstår.
Spelprogram kommer att finnas i FOGIS och på VFF:s hemsida.
Domare och ersättare
Hemmalaget har till uppgift att se till att man har godkända domare, som
genomgått årets domarutbildning. Kontakta närmaste domarklubb så kanske de
kan hjälpa till med domare i de äldre åldersklasserna.
Ersättning till domare finns på VFF:s hemsida under rubriken Domare.
Korttidsutvisningar inom ungdomsfotbollen
I 9 mot 9, utbytes spelares första varning till personlig korttidsutvisning, 10
minuter, ny spelare får tas in.
Se föreskrifter för ungdomsserier 2019.
Matchrapport
Elektronisk matchrapport gäller från 13 år och uppåt. Matchrapporten ska vara
noggrant ifylld med resultat, laguppställningar, tävlingens namn och matchnummer
(10 siffror). Dessutom personnummer på registrerad spelare. Matchrapporten ska,
av föreningen, efter varje match omgående insändas till VFF:s kansli.
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Resultatrapportering
Matchresultatet ska omgående efter match rapporteras via SMS på 0730-126 126.
I Lilla VM och NWT Cup 15 år ansvarar domaren för detta.
I NWT Cup 13-14 år är det hemmalagets ledare som har ansvaret.
Instruktioner finns på www.varmlandsff.se/tavlingsfragor/resultatrapportering.
Glöm inte att informera massmedia om era matcher.
När det gäller Lilla VM ska Värmlands Folkblad, som medarrangör, meddelas om
speldag och resultat. Meddela VF på sporten@vf.se.
Frågor och upplysningar:
VFF:s kansli: Keith Öhman, 054-770 71 04
Tävlingsledare Lilla VM: Madde Engström, 070-266 61 87
Tävlingsledare NWT Cup P13-15: Helena Wallner, 070-686 07 17
Tävlingsledare NWT Cup F13-15: Susanne Zettergren, 070-555 47 01
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