Upplands Fotbollförbund
Disciplinnämnden (DpN)

Uppsala 2019-10-03
Till: Rosersberg/Sigtuna IF
För kännedom: Dam div 3
Detta utskick skickas endast med e-post.

Tävlingsbestraffningsärende 10: w.o. i sista omgången
Gällande matchen:
Matchnr:
Datum:
Serie:

Gimo IF FK – Rosersberg/Sigtuna IF
170202089
2019-09-29
Dam div 3

Upplands Fotbollförbunds Disciplinnämnd (DpN) har på möte den 3/10 2019 behandlat frågan angående att
Rosersberg/Sigtuna IF lämnat w.o. i sista omgången i ovanstående match.
Yttrande föreligger från ordföranden Jörgen Lundqvist i Rosersberg/Sigtuna IF.

Upplands Fotbollförbunds DpN beslutar:
Att inte bifalla skrivelsen från Rosersberg/Sigtuna IF med hänvisning till TB 2 kapitlet 22 §.
Att hantera ärendet utifrån gällande tävlingsregler, se utdrag nedan.

DpN noterar:
TB 2 kapitlet 22 §: I seriespel – fr.o.m. näst sista omgången –
Om lag uteblir, lämnar w.o. från någon av de två sista ordinarie seriematcherna ska laget som lämnat w.o.
förlora matchen med resultatet 0 – 3 och resultatet inräknas i serietabellen.
Obs! Serietabellen räknas inte om. Därefter utesluts laget ur serien.
Uteslutet lag nedflyttas till distriktets lägsta serie, se, TB 2 kapitel 25 § till nästkommande spelår och påförs en
straffavgift, se TB 2 kapitel 33.1 §.
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
I beslutet deltog följande ledamöter:
Leif Nilsson, ordf.
Per Korpås
Håkan Strömbergh
Bengt Sörndal
Christer Söderberg
Med vänliga hälsningar
Upplands Fotbollförbund
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