Upplands Fotbollförbund
Disciplinutskottet (DpU)

Uppsala 2019-10-03
Till: Alsike IF, UNIK FK och domare Rebar Josef
För kännedom: Övriga lag i P16-17 Grund 1
Detta utskick skickas endast med e-post.

Tävlingsbestraffningsärende 9: Anmälan avbruten match
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

UNIK FK P16 – Alsike IF
170310077
2019-09-14
P16-17 Grund 1

Upplands Fotbollförbunds Disciplinutskott (DpU) har på möte den 3/10 2019 behandlat anmälan från domarna
Rebar Josef angående att ovanstående match bröts med 38 minuter kvar av andra halvlek vid ställningen 5–2 till
UNIK. Yttrande föreligger från Alsike IF och UNIK FK.

Upplands Fotbollförbunds DpU beslutar:
Att fastställa slutresultatet i matchen till 5 - 2 med hänvisning till TB 6 kapitlet 10.1 §.

DpU noterar följande som är ett utdrag ur TB 6 kapitlet 10.1 §, Tävling enligt seriemetoden
Om förenings lag vars spelare utan giltigt skäl lämnar spelplanen före speltidens slut eller vars ledare, spelare
eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match i tävling enligt
seriemetoden eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen inte kan genomföras eller måste
avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0, eller, om detta
är mer fördelaktigt, det målresultat som gällde då matchen bröts.
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 (17 oktober) 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
Bilaga: Handlingarna till Alsike IF, UNIK FK och domare Rebar Josef.
I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Per Korpås
Håkan Strömbergh
Bengt Sörndal
Christer Söderberg
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