Upplands Fotbollförbund
Disciplinnämnden (DpN)

Uppsala 2019-05-23
Till: Märsta IK och Vaksala SK
För kännedom: Enköpings SK FK
Detta utskick skickas endast med e-post.

Tävlingsbestraffningsärende 4: Anmälan obehöriga spelare
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

Vaksala SK – Märsta IK
170361006
2019-05-15
DM P17

Upplands Fotbollförbunds Disciplinnämnd (DpN) har på möte den 23/5 2019 behandlat anmälan från Märsta IK
på Vaksala SK angående obehöriga spelare i ovanstående match.
Yttrande föreligger från Vaksala SK

Upplands Fotbollförbunds DpN beslutar:
Att bifalla anmälan.
Att fastställa slutresultatet i matchen till 0–3.
Att med hänvisning till TB kapitel 7 § 7 återbetala 2000 kr till Märsta IK.
Att med hänvisning till TB kapitel 7 § 7 fakturera Vaksala SK 2000 kr.

DpN noterar följande:
Att följande formulering finns i Tävlingsreglerna för DM under punkt 8 ”Antal spelare”.
18 spelare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla avbytare får bytas in under match.
Utbytt spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte.
Alla spelare som finns med på spelarförteckningen anses ha deltagit i matchen, oavsett om de blivit inbytta eller ej.
Utvisad spelare får inte ersättas.
I händelse av missnöje får partnerna överklaga detta beslut hos Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd,
Box 1216, 171 23 Solna eller via e-postadress tavling@svenskfotboll.se.
För att Svenska Fotbollförbundet Disciplinnämnd ska kunna ta upp ärendet skall överklagan ha inkommit till
Svenska Fotbollförbundet Disciplinnämnd senast inom två (2) veckor (6 juni) från den dag beslutet meddelats.
För att SvFF Disciplinnämnd ska ta upp ärendet till prövning krävs prövningstillstånd. Överklagande av beslut i
tävlings- eller tävlingsbestraffningsärende ska åtföljas av en avgift om 1 000 kr. Om avgift inte betalas ska
överklagandet avvisas. Om prövningstillstånd beviljas eller om annars överklagandet helt eller delvis bifalles ska
avgiften återbetalas
I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Håkan Strömbergh
Christer Söderberg
Per Korpås
Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund
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