INFORMATION
SERIESPEL ungdom
Anmälan av lag till seriespel 2020

På bifogad anmälningsblankett skall ni göra en sammanställning av antalet
ungdomslag ni skall ha i seriespel 2020.
Ni skall även bedömma om ert lag är bra eller mindre bra för seriespelet
samt även fylla i hur många spelare i respektive åldersklass ni har.
Det är viktigt att detta görs så nogrannt som möjligt för att vi skall kunna
skapa så jämna serier som möjligt. Vi tittar också på förra årets serietabeller
och avstånd när vi lägger serierna.
Serieanmälan skall vara oss tillhanda senast söndag 2 februari 2020!
OBS! Ungdomsledarträffarna är obligatoriska även 2020. Föreningar
som EJ deltar vid någon u-ledarträff kommer faktureras en extra avgift
på 100:-/anmält seriespelande lag 10-15 år. Datum och orter för träffarna
finns i denna utsändning!

F16 dam & P16 döms av distriktsdomare
2020 kommer F16-dam & P16 precis som tidigare tillsättas av domarklubbarna och dömas av distriktsdomare. Detta innebär även att matcherna får fast speldag samt att varningsackumulering tillämpas!
Matchändring skall också göras på fastställt formulär till SmFF:s kansli.

P16 & F/P15 - möjlighet till Elit
Vi kommer 2020 ge er möjlighet att anmäla sig till P16 Elit liksom
F/P15-elit (förhoppningsvis två serier indelade i Väst/Öst).
Detta som en möjlighet att få tuffa och jämna matcher för de lag som är
lite för bra för våra vanliga mer geografiskt indelade serier.
I ”Elitserierna” är det endast tillåtet att anmäla 11-manna lag.

Junior P18 Herr & Junior P17
Smålands FF kommer även i år bjuda in till seriespel i serier som heter
Junior P18 Herr. I Junior P18 Herr är det tillåtet att spela med upp till 5 st.
överåriga spelare, oavsett ålder.
2020 kommer Smålands FF också bjuda in till Junior P17, där man precis
som i övriga ungdomsserier får ha två överåriga, ett år äldre till match.
Förbehållet är att det går att skapa både 17- & 18-årsserier på lämpligt sätt.
OM det inte går att skapa både 17- & 18-årsserier kommer anmälda 17-årslag per automatik läggas in i Junior P18 Herr och spela med det regelverket.

7-manna möjlighet i 9-mannafotboll för 13/14-årslag
2019 infördes 9-mannafotboll även för 14-årslag enligt Svensk fotbolls
nya nationella spelformer.
Möjlighet att anmäla sig till 7-mannaspel finns också kvar.
Då gäller följande: Vid spel med 7-m gäller att om fler än 2 avbytare
(10 spelare) finns tillgängliga till match ska 9-m spelas
Bifogat i denna utsändning finns regleverket för detta.
Var god vänd!

Kombinerade lag 2020
Ansökan om kombinerade lag skall redovisas vid serieanmälan. En förening
anmäler lagen och redovisar vilka lag som skall vara kombinerade. Detta
är som en sista utväg när föreningarna inte får ihop spelare till varsitt lag.
På sidan 2 av blanketten skall Ungdomsansvarig/ordförande i resp. förening samt antal spelare i resp. förenings lag anges.

Tabellöst 2020
I enlighet med beslut på SvFF:s & SmFF:s representantskap kommer tabellerna plockas bort för 10-12-årslag (startade 2016).
Detta innebär att man anmäler sig till seriespel och rapporterar in matcher på sedvanligtsätt, men att inga tabeller kommer redovisas på SmFF:s
hemsida. OBS! Detta gäller även föreningsarrangerade cuper!

Obligatoriskt med elektronisk domarrapport från F/P10
2017 införde Smålands FF krav på elektronisk domarrapport för alla
10-årslag och äldre.
Detta innebär att man istället för att använda den tidigare pappersrapporten skall skriva ut sin domarrapport från FOGIS för alla lag i seriespel
2010 o tidigare. Mer info och ”utbildning” närmare säsongsstart.

Krav på registrering av spelare från 10 år
Som en konsekvens av beslutet att införa elektronisk domarrapport införs
också obligatorisk registrering av spelare från 10 år. Det görs i FOGIS av
behörig person i föreningen, registreringen följer sedan spelarna till 14 år.

Tidsplan 2020

- 2 februari sista dag för serieanmälan
- 18 februari serieförslag läggs ut på hemsidan
- 11 mars sista dag att lämna synpunkter på serieförslaget
- vecka 10-12 ungdomsledarträffar
- 22 mars utskick av fastställda serier (preliminärt)
- 26 mars möjlighet att tidssätta hemmamatcher startar (preliminärt)
- 8 april sista dag för matchändringar (preliminärt)
Vid frågor kontakta undertecknad!
Vänliga hälsningar
Smålands Fotbollförbund
Patric Eriksson
patric.eriksson@smalandsfotbollen.se
Tel. 036-34 54 52

