Västerbottens Fotbollförbund
Föreskrifter gällande Division 1 och 2 för juniordam och herr
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller spelregler och representationsbestämmelser (RB)
för fotboll samt Svenska Fotbollförbundets (SvFF) tävlingsbestämmelser med distriktets unika (TB) i
tillämpliga delar.
Speltid
Division 1 och 2

2 x 45 minuter

Bollstorlek
Division 1 och 2

Stl. 5

•
•
•
•
•
•
•

Max antal spelare, 18 st per match, varav 7 avbytare.
Avbytarsystem gäller med sk ”flygande byten”
Angiven speldag är sista speldag.
Matchdag, tid och anläggning skall av hemmalaget vara infört i fogis senast 10 dagar innan match.
För sen i fogis införd tid kan leda till att domare ej kan tillsättsas vilket i sin tur leder till uppskjuten
match, se sid 2, Uppskjuten/Flyttad match, stycke 2
VFF tillsätter domare till matcherna
Ackumulering (tre gula kort) av varningar gäller.
Elektronisk spelarförteckning från fogis skall användas och utskriften skall lämnas till domaren
senast 15 minuter innan matchstart.

Division 1
Rekommenderad ålder 17-19 år
Fritt antal överåriga utan åldersbegränsning i Damjunior
Max fem (5) överåriga utan åldersbegränsning i Herrjunior
Division 2
Rekommenderad ålder 15-16 år
Maxålder på deltagande 19 år
Delta i flera lag från samma förening i samma division
Spelare får delta i samtliga lag som föreningen har anmält ingående i samma division.
Delta i flera divisioner i distriktets divisionsspel 1-10
Spelare får endast delta i en division lägre än den högsta division spelaren deltagit i.
Spelare har denna regel till trots alltid rätt att delta ner till och med division vars rekommenderade ålder
överensstämmer med spelarens ålder innevarande säsong.
Var medveten att spel i seniorserie räknas som spel i en division högre än div 1
Om VFF ej genomför en divisionsnivå räknas den divisionen ej i stoppregeln ”en division lägre”, dvs saknas
division 1 så är division 2 en division lägre än seniorserien.
Ekonomi
Resefördelning enligt de normer som fastställts gäller i division 1 och 2
Resefördelning domarens resa enligt de normer som fastställts gäller i division 1 och 2
Administrationsavgift till domare kan debiteras om domaren tvingas lägga in spelare på spelarförteckningen i
fogis. Debitering får ske med 50 kr/spelare från fjärde spelaren och framåt.

Västerbottens Fotbollförbund
WO
Om lag lämnar WO i två matcher skall föreningen inom tre dagar från matchdagen vid WO nr 2 meddela in
skäl till lämnande av den andra WO. Om inget skäl lämnas eller att TK inte godtar skälet som särskilt skäl
utesluts laget ur tävlingen.
Debitering av WO är dubbla serieavgifter, dock lägst 1 550 kr
Förening som lämnar WO vid bortamatch skall utöver ordinarie straffavgift till SDF betala en extra avgift
motsvarande antal mil T/R som bortamatchen skulle ha medfört från WO-lämnande föreningens adress till
spelplatsen multiplicerat med 75 kronor.
Den extra avgiften, när den är erlagd, utbetalas sedan till hemmalagets förening om de i tävlingen spelat fler
bortamatcher än hemmamatcher mot laget som lämnat WO.
Lag som utesluts debiteras extra avgift även för de matcher man redan spelat spelat hemma.
Matchändring
Matchändringsansökan skall inlämnas i enlighet med gällande bestämmelser.
Matchändringsformuläret nås via VFF:s dokumentbank

Uppskjuten/Flyttad match
Beslut att i samband med matchtillfället skjuta upp eller avbryta match på grund av väder- och/eller
planförhållanden ska fattas av planägaren eller domaren.
Meddelande om sådant skall omgående delges berörda samt tävlingsstyrelsen, den senare via
tavling@vffboll.ac.se
Om match efter överenskommelse mellan lagen uppskjutes anses match flyttats utan beviljad matchändring,
se 2 kap 21 §.

Omklädningsrum, Toalett mm.
Arrangerande förening ansvarar för att omklädningsrum med dusch och toalett finns i nära anslutning till
matcharenan.
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