Information och spelprogram Kval till Div. 2 Dam
Speldag
Hemmalag väljer lördag eller söndag som speldag. Ska match spelas på veckodag måste
föreningarna vara överens om matchflytt.
I lottningen är matcherna grundlottade söndag med ej fastställd tid.
Speldag och tid meddelas omgående till SmFF:s kansli. Motståndare och domare bjuds in till match
på sedvanligt sätt. Sista omgången spelas gemensamt söndag 20/10 kl. 14.00.

Alla matcher måste spelas!
Tänk på att inga matcher kan skjutas upp utan se till att ha alternativ spelplan som kan vara gräs,
konstgräs eller grus!

OBS! Resultatrapportering OBS!
Direkt efter spelad match (senast en timma) ska domaren rapportera matchresultatet via SMS på
0730-126 126 eller domarens Fogisinloggning.
Även föreningen kan vara behjälplig med detta via sin Fogisinloggning!

Domare
Så fort som tillsättning skett finns domare på vår hemsida www.smalandsfotbollen.se och i Fogis.
Domare och gästande förening ska bjudas in till match telefonledes som vanligt.
Arvode till domare enl. högsta lagets tillhörighet i resp. match.

Varningar och utvisningar
Varningsackumulering nollställs för lagen inför kvalet.
I kvalspelet gäller avstängning efter 2 ackumulerade varningar.
Avstängningar för utvisningar i sista matchen i seriespelet tas med till första kvalmatchen.
Tidsbestämda avstängningar gäller också kvalmatcherna.

Viktig kvalinformation till domare, ledare och spelare!
Finns på vår hemsida www.smalandsfotbollen.se under Tävling Senior/Upp- nedflyttning och
kvalspel 2019 gällande förutsättningar, tävlingsbestämmelser m.m. Se till att läsa vad som gäller i
ert kval innan spel.
Har ni ytterligare frågor så hör av er.

Smålands FF
Mats Larlind
mats.larlind@smalandsfotbollen.se
036-34 54 47

Kval till Div. 2 Dam
4 kvallag från Div. 3 Dam kvalspelar på så sätt att en kvalgrupp om fyra lag bildas.
En match hemma, en match borta samt en extra hemmamatch för ”de två bästa kvallagen”.
”Bästa kvallag” utses genom jämförelse av i första hand serieplacering, sedan flest poäng och
därefter målskillnad, i jämförelse med antalet spelade matcher i seriespelet.
Lag 1: Kalmar Södra/Hossmo
Lag 2: IFK Grimslöv
Lag 3: Ölmstads IS/IK Vista
Lag 4: Gnosjö IF
Uppflyttning
Segrande lag i kvalgruppen spelar i Div. 2 Dam 2020.
Speldagar kvalet damfotbollen
Kvalet genomförs under tre helger, med start första helgen efter att aktuella lags seriespel
avslutats.
Match-nr Omg
140200001
140200002
140200003
140200004
140200005
140200006

1
1
2
2
3
3

Lag

Kalmar Södra/Hossmo - IFK Grimslöv
Ölmstads IS/IK Vista - Gnosjö IF
Gnosjö IF - Kalmar Södra/Hossmo
IFK Grimslöv - Ölmstads IS/IK Vista
Kalmar Södra/Hossmo - Ölmstads IS/IK Vista
IFK Grimslöv - Gnosjö IF

Tid

Anläggning

sö
sö
sö
sö
sö
sö

Skyttis
ÖIS-gården
Töllshov
Furuskans, Grimslöv
Skyttis
Furuskans, Grimslöv

2019-10-06 (Tid ej fastställd)
2019-10-06 (Tid ej fastställd)
2019-10-13 (Tid ej fastställd)
2019-10-13 (Tid ej fastställd)
2019-10-20 14:00
2019-10-20 14:00

OBS!
Spelmetod:
Varje lag spelar en match mot annat lag enl. seriemetoden, på så sätt att varje lag har en hemmamatch.
Efter varje oavgjord match tillgrips, om lagens placering i kvalserien inte är avgjord, en straffsparkstävling enl. SvFF:s
regelbok. Resultatet i straffsparkstävlingen gäller endast då lagen måste skiljas åt enligt följande:
Om två eller flera lag efter kvalserietävlingens slut har lika antal poäng, avgörs placeringen genom målskillnad, d.v.s.
skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är skillnaden lika stor, placeras det lag främst, som gjort flest antal mål.
Har lagen gjort lika många mål, är lagens inbördes resultat avgörande. Kan placering ändå inte avgöras, är inbördes
resultat i straffsparkstävlingen avgörande.
Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
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