DM-föreskrifter 2020
LOTTNING
Herrar (22 anmälda lag): Hudiksvalls FF står i egenskap av division 2-lag över gruppspelet och går direkt
till kvartsfinal. De sex lagen från division 3 har lottats in i två grupper om tre lag, där ettan och tvåan i
båda grupperna går till kvartsfinal. Det finns åtta lag från division 4. Dessa har lottats in i två grupper om
fyra lag där de båda gruppsegrarna går till kvartsfinal. Återstående sju lag är från division 5 och division 6,
dessa har lottats in i en grupp om fyra lag och en grupp om tre lag, där de båda gruppvinnarna möts i en
play off-match. Segraren där tar den åttonde kvartsfinalplatsen.
Helt fri lottning från kvartsfinaler. I kvarts-, och semifinal svarar lottat hemmalag för matcharrangemanget.
I final har lag med lägst serietillhörighet hemmaplan. I händelse av att lagen har samma serietillhörighet
tillämpas lottning.
Sista speldag för kvartsfinaler är 29 april, semifinaler 13 maj och final 27 maj. Om lagen ej kommer
överens om speldag är det ovanstående datum som gäller som speldag.
Damer (5 anmälda lag): Ljusdal går, i egenskap av division 1-lag, direkt till final. Övriga fyra lag spelar ett
gruppspel där segrarna går till final.
I final har lag med lägst serietillhörighet hemmaplan.
Sista speldag för final är 10 april. Om lagen ej kommer överens om speldag är det ovanstående datum som
gäller.

MATCHER
Inga fasta speldagar är satta, däremot ett sista speldatum för samtliga matcher. Hemmalaget ansvarar för
att, i samråd med motståndare, boka plan och se till att matcherna blir spelade inom utsatt tid.
I gruppspelet, om match är oavgjord efter 90 minuter, skall det läggas straffar. En och en tills ett
avgörande har skett.
I grupper om tre lag ska det alltid läggas straffar efter matcherna, oavsett resultat. Detta för att kunna
sära lagen åt vid slutliga tabellen.
Vid oavgjord match i slutspelet (kvarts- och semifinaler, samt finaler) gäller förlängning 2x15 min, och
sedan straffar enligt spelreglerna.

Tabell efter gruppspelet
Placering avgörs genom poäng, målskillnad, antal gjorda mål och sist inbördes möte.

DOMARE
HFF tillsätter domare till matcherna.

EKONOMI
I gruppspelet delar hemmalag och bortalag på kostnader för planhyra och domarkostnader, vilket
föreningarna sköter sinsemellan.
I slutspelet fördelas kostnaderna som i en seriematch. HFF utser domare i samtliga DM-matcher.

