DM 2020
Pojkar & Flickor
13,14,15,16 år och junior
OBS: Flickor och pojkar 13 år samt 14 spelar 9 mot 9 och övriga 11 mot 11
FLICKOR 13 - 16 ÅR: ÖVERÅRIGA FÅR ANVÄNDAS ENLIGT GÄLLANDE REGELVERK I
DIVISIONSSPEL FÖR RESPEKTIVE SPELFORM!
Pojkar 13 - 16 år samt junior dam och herr: DET ÄR INTE TILLÅTET MED ÖVERÅRIGA
Observera att DM spelas enligt Svenska Cupen med gruppspel i april och efterföljs av sedvanligt
cupspel i juni och augusti med kvarts-, semi- och finalspel. Antal slutspelsmatcher beror på antal
anmälda lag.

Finalerna spelas den 22/8 för samtliga åldrar.
Spelplats är i dagsläget ej klart.
OBS! Efter varje gruppspelsmatch skall straffsparkstävling genomföras oavsett
resultat, enligt regelboken.
Anledning till detta är att lottning inte skall avgöra placering i gruppen. (se sid 2 föreskrifter - gruppspelet)
Gruppspel genomförs i de åldersgrupper där tillräckligt många lag är anmälda, i annat fall
genomförs sedvanligt cupspel under säsongen och finalspel den 22 augusti.

Antal anmälda lag i respektive åldersgrupp
P13
P14
P15
P16*
Junior H
F13
F14
F15
Junior D

16 lag
11 lag
10 lag
9 lag
12 lag
4 lag
7 lag
6 lag
2 lag

4 grupper med 4 lag i varje
3 grupper med 4+4+3 lag i varje
3 grupper med 4+3+3 lag
3 grupper med 3 lag i varje
3 grupper med 4 lag i varje
2 grupper med 4+3 lag
2 grupper med 4+3 lag
2 grupper med 3 lag i varje

Ettor och tvåor till kvartsfinal
Ettorna samt bästa 2:an till semi
Ettorna samt bästa 2:an till semi
Ettorna samt bästa 2:an till semi
Ettorna samt bästa 2:an till semi
Ettor och tvåor till semifinal
Ettor och tvåor till semifinal
Ettor och tvåor till semifinal
Finalspel

Har du frågor? Kontakta Helena Linde 010- 476 42 85, helena.linde@idrottsormland.se
Södermanlands FF, Verkstadsgatan 5, Munktellarenan 633 42 Eskilstuna

FÖRESKRIFTER DM 2020
SPELTID OCH BOLLSTORLEK
Bollstorlek
• Flickor och pojkar 13 år
• Övriga

Storlek 4
Storlek 5

Speltid
• Flickor och pojkar 13 & 14 år
• Flickor och pojkar 15 år
• Flickor och pojkar 16 år & junior

3 X 25 min
2 X 40 min
2 X 45 min

Gruppspelet:
Efter varje gruppspelsmatch skall straffsparkstävling genomföras oavsett resultat, enligt regelboken.
Resultatet i straffsparkstävlingen ska noteras på spelarförteckningen men inte inräknas i kvaltabellen. Om
två eller flera lag efter kvaltävlingens slut har lika poäng avgörs placeringen genom målskillnad, d.v.s.
skillnaden mellan gjorda och insläppta mål. Är målskillnaden lika stor placeras det lag främst som gjort flest
antal mål. Har lagen gjort lika många mål är lagens inbördes resultat avgörande, resultatet i
straffsparkstävlingen är alltså avgörande här.
Slutspelet:
*Vid förlängning spelar samtliga åldersgrupper
2 X 10 min
Därefter straffsparkstävling enligt SvFF regler om 5 st. vardera, är det fortfarande lika skjuter lagen en
straff i taget tills något lag vinner.
På vår hemsida under dokumentbanken – Tävling-Spelformer hittar ni:
• Samtliga spelformer med tillhörande föreskrifter och regler.

Har du frågor? Kontakta Helena Linde 010- 476 42 85, helena.linde@idrottsormland.se
Södermanlands FF, Verkstadsgatan 5, Munktellarenan 633 42 Eskilstuna

