Upplands Fotbollförbund
Tävlingskommittén (TK)

Uppsala 2019-08-07

ANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTKVALET U17
Till: Alla föreningar samt lag spelande i P16-17 Avancerad, P16-17 Grund, P16 Nationell samt P17 Regional.

Platstilldelning gäller för 2020.
Höstkvalet U17 gäller för tillsättning både till SvFF P17 och Regional P17.
SvFF P17 = 2 platser.
Regional P17 = 2–3 platser, definitiv tilldelning av platser görs i december.
Ovanstående innebär att segrande och andra placerar lag i Höstkvalet U17 erbjuds platsen i SvFF P17 2020, och därefter
erbjuds lag 3, 4 osv spel i Regionala P17 2020 utifrån tilldelade platser.
Dalkurd FF och IK Sirius FK har båda en direktplats till SvFF P17 2020.
Anmälan görs i Fogis.

Planerad start för Höstkvalet U17 beror på antal anmälda lag, närmare info kommer efter anmälningstidens utgång.
Höstkvalet U17 ska vara färdigspelat senast den 9/11.
Upplands Fotbollförbund tillsätter domare. Det ska vara tredomarsystem.
Matcherna spelas på gräs, konstgräs eller grus.
I Höstkvalet U17 får spelare som max fyller 16 år under innevarande år delta.
Alla matcher i kvalserien ska genomföras om lag uteblir från match/lämnar w.o. innebära det automatisk uteslutning.
I kvalspelet – under den sista omgången –
Om lag uteblir, lämnar w.o. från den sista ordinarie kvalmatchen ska laget som lämnat w.o. förlora matchen med resultatet 0
– 3 och resultatet inräknas i serietabellen.
Obs! Tabellen räknas inte om. Därefter utesluts laget ur serien.
Ytterligare regler/information kommer att presenteras efter anmälan.
TB kapitel 2 § 11, Kvalmetoder till distriktsserier, bifogas.
RB kapitel 4 § 3, 1 september-regeln, bifogas.
P16 Nationell slutar
P16-17 Avancerad slutar
P16-17 Grund slutar
P17 Regional slutar

1/9
6/10
29/9
29/9

Därefter genomförs ett slutspel.

Avgifter: (avgifterna faktureras föreningen i efterhand).
Anmälningsavgift 500: Avanmälningsavgift 1 samt w.o. avgift: När kvalspelet är lottat, 1000: Avanmälningsavgift 2 samt w.o. avgift: Efter det att 1:a matchen i kvalspelet startat 1500: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sista anmälningsdag är den 5 september.

________________________________________________________________________
Besöksadress
Björkgatan 59
UPPSALA

Postadress
Upplands FF
Box 863
751 08 UPPSALA

Telefon
018-430 60 75

Fax
Upphört

E-post
dick@upplandsff.se

Upplands Fotbollförbund
Tävlingskommittén (TK)

TB: 2 kap. – Tävlingens genomförande
11 §

Kval till distriktsserier
Kvalordningar och tävlingsmetod för kval till distriktsserierna fastställs av respektive SDF.

Höstkvalet U17: Tillsättning av lag till SvFF:s U17 div 1 samt Regional 17 år.
Övergripande är SvFF:s tillsättningsrutiner gällande U17.
Upplands Fotbollförbunds tilldelade plats/platser i SvFF U17 samt Regional 17 år tillsätts av lag från
Höstkvalet U17.
Tid: Upplands Fotbollförbund återkommer med uppgifter senare.
Anmälan: Fri anmälan.
Inbjudan: Skickas ut under hösten.
Spelmetod beror på antalet platser samt hur många lag som deltar i Höstkvalet U17.
I Höstkvalet U17 får spelare som max fyller 16 år under innevarande år delta.
Spelare som övergår till kvalspelande förening efter 1 september äger ej rätt
att deltaga i nya föreningens kvalspel (se den s.k. ”1 september regeln”).
Tredomarsystem tillämpas i kvalspelet.
Kombinationslag får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Överårig spelare får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Lag från Åland får ej deltaga i SvFF:s serier eller kvalspel till dessa serier.
Övrig information kommer i samband med inbjudan.
Ovanstående nuvarande tillsättningsrutiner kan komma att ändras inför/under 2019 utifrån nya
tillsättningskriterier från SvFF.

RB: 4 kap. – Allmänt om registrering och övergång
3§

1 september-regeln
Om övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit till SvFF den 1 september eller senare
får spelare inte delta i den nya föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna
under resterande del av den innevarande säsongen. Detsamma gäller för nyregistrerade spelare
registrerade efter den 4 september, spelare som begärt spelklarhet eller vars avtal efter professionell
övergång träder i kraft efter den 4 september, om spelaren lånas ut till en ny förening eller om
spelaren under övergångstiden efter den 4 september deltagit i bindande match för sin tidigare
förening.
Vad som sägs i första stycket gäller i serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska
Cupen, Flick-SM, Pojk-SM och Junior-SM eller i kvalificeringsspel till Pojk-SM och Junior-SM.
Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och
internationell övergång till Sverige samt vid nyregistrering.
På skriftlig ansökan från spelaren har TK rätt att medge undantag från förevarande bestämmelse. TK
får medge undantag om det inte finns annat lag än representationslag i den nya föreningen där
spelaren kan delta och om det dessutom finns andra särskilda skäl, såsom exempelvis byte av
bostadsort pga. arbete eller studier.
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