Föreskrifter, DM Senior 2020
För spelschema se www.jhff.se eller Fogis

Regler:
Lagen seedas och lottas in i tävlingen efter serietillhörigheten 2020. I första omgången
kommer de högre rankade lagen via serietillhörighet stå över. Det är fri lottning bland lagen
som är med i aktuell omgång. Det innebär att lottning har skett helt fritt bland lagen som är
med i respektive omgång.
Tävlingen följer SvFF:s och JHFF:s tävlingsbestämmelser. Avbytarsystem gäller, d.v.s. att
utbytt spelare får komma in på planen igen. Elektroniska matchrapporter gäller precis som i
seriespelet. 18 spelare får användas i varje match. Endast spelklara spelare får delta. Inga
låneavtal eller farmaravtal gäller i DM.
Speltid:
2×45 minuter.
Vid oavgjort gäller 2 x 15 minuters förlängning. Är det oavgjort även efter det så är det
straffsparkstävling enligt FIFA:s spelregler.
Speldatum:
Notera att det är sistadatum och inte att ni måste spela just den dagen.
1/16-Final herr spelas senast 3 maj
1/8-Final herr spelas senast 24 maj
Kvartfinaler herr spelas senast 1 juli
Semifinal herr spelas senast 30 augusti
Herrfinalen spelas senast 16 september
Semifinal dam spelas senast 1 juli
Damfinalen spelas senast 16 september
Spelplats:
I matcherna gäller att det laget med lägst serietillhörighet blir hemmalag. (Vid samma
divisionstillhörighet gäller lottningen)
Prispengar:
Dam och Herr-segrarna i DM 2020 erhåller 5000 kr vardera.
Kvalificering Svenska Cupen
Damer: Vinnaren i DM 2020 blir direktkvalificerad till Svenska Cupen 2021/2022.
Herrar: Vinnaren i DM 2020 blir direktkvalificerad till Svenska Cupen 2021/2022.
Övrigt:
Hemmalaget tar kostnader och intäkter på samma sätt som en hemmamatch i seriespelet.
Domare tillsätts av JHFF, men Domare Kontaktas och Kallas av Hemmalag! Se
domartillsättning på www.jhff.se.

Domararvoden:
Herr
Samma arvode som i division 4
Dam
Samma arvode som i division 2

Hemmalag SKALL kontakta motståndarlaget innan match för att säkerställa att det inte
blivit några missförstånd.
Om något lag blir tvunget att lämna WO skall givetvis motståndarlaget kontaktas, men det
ska också meddelas skriftligt till JHFF.

