Till/
Berörda föreningar

Jönköping 2020-05-07

Här kommer information gällande Omgång 2
Toyota Cup Herrar
Coronatider ändrar speldagarna
I läget som råder så är det fortfarande ovisst när/om vi kan spela seniormatcher i slutet av maj.
Vi planerar ändå Toyota Cup med en förhoppning om spel vilket SvFF hoppas på gällande bl.a.
Svenska Cupen Herr.
Lottningen har som vanligt i omgång 2 gjorts efter indelning i geografiska områden med så korta
resor som möjligt enligt Coronariktlinjer.
Toyota Cup Herr planeras nu få följande speldagar:
Omgång 2
27 maj
Omgång 3
1 juli
Omgång 4
5 augusti
Kvartsfinaler 26 augusti
Semifinaler
16 september
Final
enligt ök.
Kvalomgång mellan 12 gruppsegrare från omgång 1 pågick när matchspel stoppades av
myndigheterna. Fyra matcher återstår att spela och om riktlinjerna ändras så spelas de 21/5.
Är det inte tillåtet med spel 21/5 så lottas de återstående 4 matcherna och segrare går in i
omgång 2.
Speldag omgång 2
Sista speldag i omgång 2 är onsdag 27 maj. Om föreningarna är överens godkänns naturligtvis
ett tidigare speldatum.
Om tvist uppstår gällande speldag ska matchen spelas på utsatt sista speldatum och hemmalag
bokar plan och bjuder in bortalaget till match.
Lottning omgång 2
50 lag delas in i geografiska grupper. Inom gruppen är det fri lottning. Lag från samma serie ska
om möjligt inte mötas. Nya lag som går in i omgång 2 har bortaplan. Är båda lagen nya lag in i
omg 2 eller har gått vidare från omg 1 avgör lotten hemma/bortaplan.
Föreningen skall!
- Hemmalaget kontaktar sin motståndare för att komma överens om matchtid och bokar plan.
- Sedan meddelar föreningen senast 21/5 SmFF:s kansli om överenskommen matchtid så att
domartillsättning kan ske och aktuell matchinfo finns uppdaterad på hemsidan.
Domare
I omgång 2 tillsätts domare av SmFF och den lokala matchtillsättaren.
Hemmalag bjuder in tillsatt domare på sedvanligt sätt senast tre dagar innan utsatt matchdatum.
Fogis
Matchprotokoll och matchrapportering via Fogis används precis som i seriespelet.
Information
För att se vilka lag som går vidare och fortsatt lottning, plus övrig info, se
www.smalandsfotbollen.se gå in under Tävling senior/Smålandscupen/Herrar.
Bifogat
Informationsbrev, spelordning, tävlingsbestämmelser
Är det några ytterligare frågor kontakta undertecknad.
Lycka till!
Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
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