Gemensamma Tävlingsföreskrifter 2020:
Gällande Div. 3 damer och Div. 4 damer
1. Upp- nedflyttning:
Div. 3:
10 lag som genomförs dubbelrondigt, 18 matcher (18 omg.).
Lag 1-2 från div. 3 flyttas upp till Div. 2. Lag 9-10 flyttas ner till div. 4. Lag 8 kan åka ur om fler än 2 lag
från Västmanland/Örebro åker ur från Div. 2 till Div. 3 2020.
Div. 4:
10 lag som genomförs dubbelrondigt, 18 matcher (18 omg.).
Lag 1-2 från div. 4 flyttas upp till Div. 3.
2. Avbytare
Max 7 st. gäller i samtliga dessa serier.
3. Matchändringar
600:-, otillåten matchändring utan förbundets vetskap, 1000:4. W.O.
3000:- vid lämnande av w.o. i distriktsserierna så skrivs resultatet till 3-0 och 3 poäng tilldelas det ej
felande laget. Vid lämnande av 2:a w.o. i samma serie utesluts laget ur serien och flyttas ned minst 2
divisioner. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras, poäng och målskillnad annulleras. Om w.o. lämnas
i sista omgången kvarstår lagets resultat i serien, poäng och målskillnad annulleras ej.
5. Speldagar.
Div. 3: Lördag/Söndag alt. överenskommelse mellan lagen. VFF rekommenderar att så långt det är
möjligt spela vardagsmatcher.
Div. 4: Söndag/Måndag alt. överenskommelse mellan lagen. VFF rekommenderar att så långt det är
möjligt spela vardagsmatcher.
6. Spelsäsong
Div. 3: ca. 25-26 april – 27-28 juni samt 8-9 aug – 3-4 okt.
Div. 4: ca. 25-26 april – 27-28 juni samt 8-9 aug – 3-4 okt.
Uppehåll/Reservhelg 6-7 juni.

7a). Representationsrätt för B-lagen och Farmarlagen i div. 3-4 damer som har sin Huvudklubb/Alag i div. 2-3 damer:
Farmarlag/B-lag får till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna det antalet spelare
utöver elva som upptagits på ”huvudklubben/A-lagets”:s senaste spelarförteckning i
”farmarklubben/B-lagets”:s påföljande match. Övriga spelare som deltagit i ”huvudklubben” ska stå
över en match, som spelaren är behörig att delta i, i ”huvudklubben/A-laget” för att få spela i
”farmarklubben/B-laget”.
Om ”huvudklubben/A-laget” och ”farmarklubben/B-laget” spelar match samma dag betraktas det
som att spelaren har stått över, oavsett avsparkstider förutsatt att spelaren endast deltar i
”farmarklubben/B-laget”.
Har ”huvudklubben/A-laget” seriestart senare än ”farmarklubben/B-laget” får högst fem spelare,
som deltagit i ”farmarklubben/B-laget”:s seriematch, delta i första seriematchen för
”huvudklubben/A-laget”.
7b). Representationsrätt för B-lagen i div. 3-4 damer som har sitt A-lag i div. 1 damer:
B-laget får till varje match, utan sedvanlig övergångsanmälan, låna det antalet spelare utöver elva
som spelat från start i ” A-lagets”:s senaste spelarförteckning i ” B-lagets” påföljande match. Övriga
spelare som deltagit i ”A-laget” ska stå över en match, som spelaren är behörig att delta i, i ” A-laget”
för att få spela i ”B-laget”.
Om ”A-laget” och ”B-laget” spelar match samma dag betraktas det som att spelaren har stått över,
oavsett avsparkstider förutsatt att spelaren endast deltar i ” B-laget”.
8. Möjlighet till 9-fotbollsspel i Div. 4 damer
Det tillåts att spela 9-fotboll om ett lag inte får ihop 11 spelare eller färre till match. Vid första
tillfället gäller en matchändring om inte föreningarna direkt är överens om 9-fotbollsspel. Vid 9fotbollsmatch flyttas 11-fotbollsmålen fram till målområdeslinjerna. Efter 1 sep. gäller alltid 9mot9
spel d.v.s. ingen matchändring.
9. Domare:
3-domarsystem gäller i Div. 3
1-domarsystem gäller i Div. 4
10. Domararvode
Enligt respektive distrikt.

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser samt SvFF:s
Representationsbestämmelser.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Den gemensamma Tävlingsstyrelsen ÖLFF/VFF äger rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i
dessa tävlingsföreskrifter.

