Information
Spelprogram inför seriekonferenser
Spelprogram
Inom någon vecka finns alla spelprogram för representationsserierna i Fogis och på vår hemsida.
På hemsidan hittar ni spelprogram bäst via snabblänken ”Smålands FF:s tävlingar” som finns i
menyraden under Smålandsloggan.
Föreningar har även möjlighet att hämta spelprogram från föreningens Fogisinloggning.
Nu har föreningarna fram till seriekonferenserna att komma överens om ev. matchändringar.
Kontakta motståndarlagen och gör upp om ändringar så de är klara innan seriekonferenserna.
På seriekonferensen gås sedan spelordningen igenom och efteråt har vi grunden till ett fastställt
serieprogram. Ändringarna kommer att knappas in efterhand av oss.
Gå in och titta på spelprogrammen när de uppdaterats för att se så era ändringar stämmer, om inte
hör ni av er.
Reservspeldagar
Varje serie har tre st Reservspeldagar som inte går att nyttja nu utan de är till för SmFF att placera
matcher på som har skjutits upp av anledning som inte föreningarna råder över t.ex. väder och vind.
Reservspeldagarna finns bifogade och ligger även på hemsidan under Seriekonferenser 2020.
Helgerna i september
I september när det blir svårt att spela veckomatcher utan elljus så måste matcherna fördelas över
helgen för att domarna ska räcka till.
2019 spelades en hel del matcher utan AD och därför kommer inga matcher i september att få
flyttas från söndag till lördag eller tvärtom.
Matcher kan dock utan problem flyttas till veckodag av er som har tillgång till elljus.
Detta skulle underlätta enormt för domartillsättarna i Småland.
Matchändringsönskemål för helger i september får tas efter sommaruppehållet då det är
möjligt att från fall till fall bedöma om domartillgången är tillräcklig.
Domartillsättarna
När ändringar är inknappade så tittar domartillsättarna över spelprogrammen och ser om de är
genomförbara när det gäller domartillgång.
Det kan hända att matcher måste gå tillbaka till ursprungsdatum av detta skäl.
Föreningarna får information i så fall.
Nya ändringar
Om ni av någon anledning inte får med en ändring på seriekonferensen så kan man fram till 18 mars
höra av sig på tfn eller e-post till undertecknad och göra en ändring. Bifogat måste dock vara
matchnummer och namn och telefonnummer på personen i motståndarlaget som ni gjort ändring med.
Matchändringsblankett
Efter 18 mars måste matchändring göras via kansliet. Antingen med vår webbaserade blankett eller
med vår pappersblankett!
Information om matchändring finns på hemsidan under Tävling Senior/Matchändringsinformation
Nytt för 2020 är att alla matchändringar efter 1 april kommer att ha en avgift på 100 kr. Sena
matchändringar, mindre än 10 dagar innan match, kommer att ha en avgift på 500 kr som
debiteras föreningen som är orsak till ändringen.
Vad är det som gäller?
Vad som gäller i respektive serie kring- och vid matcher plus vad vi kommer överens om på
seriekonferenserna kommer att finnas på hemsidan senast vecka 14.
För mer info om tävlingsfrågor gå in på www.smalandsfotbollen.se under ”Tävling senior”.
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