Kompletterande Tävlings- och Representationsbestämmelser samt
information.
Dalarnas FF - Hälsinglands FF - Gestriklands FF samarbetsserie 2020.
Kompletterande Tävlingsregler F/P 17 år
Detta är en sammanställning av bestämmelser och regler som gäller för
ungdomsfotbollen för F/P17 år i samarbetsserier DFF, HFF, GFF.
ÅLDERSDISPENSER
F/P 17 gemensamma med DFF, HFF, GFF.
Generell dispens utan ansökan för spelare 1 år äldre. Dispens kan sökas för
spelare födda upp till 2000 och max 3 får delta per match om inte särskilda skäl
föreligger. Dispens söks hos egna distriket.
Personlig dispens kan sökas för spelare som av sociala eller andra synnerliga
skäl fotbollsmässigt passar bättre i ett yngre lag. Skulle spelaren spela i ett av
förenings högre, äldre placerade ungdomslag upphävs dispensen med omedelbar
verkan
Lagdispens kan sökas då föreningen har för liten spelartrupp för att kunna
fullfölja seriespelet. Spelare får då även spela i föreningens äldre lag.
För lagdispens ska spelartrupp bifogas ansökan.
ACKUMULERANDE VARNINGAR och UTVISNING AV SPELARE
DFF, HFF, GFF tillämpar ackumulering av varningar i följande serier:
• Ungdomar 15 år och äldre (3 varningar).
Varning eller avstängning efter tre varningar ska inte tas med till samarbetslag
eller andra lag där spelaren är behörig att deltaga i.
Den obligatoriska avstängningen i 1 match efter utvisning (rött kort) i ett av
föreningens lag ska inte tas med till andra tävlingar eller andra lag där spelaren
är behörig att spela.
SPELORDNING – MATCHÄNDRING
I ungdomsmatcher i Samarbetsserier med andra distrikt ska match spelas enligt
spelordningen. För match som flyttas efter fastställd spelordning uttages en
administrationsavgift på 500 konor.
Vid flyttning av match ska lagen vara överens och administrerande distrikt ska
meddelas skriftligt, via formulär eller via e-post från båda lagen senast 4 dagar
före fastställd speldag. Vid matchflytt 3 dagar eller mindre uttages en
administrationsavgift på 1000 kr.
OBS! Match från våromgången ska spelas före höstomgångens start.
OBS! Vid ospelad match efter säsongsslut (18/10) är hemmalaget ansvarigt för
att matchen inte spelats och anses då har lämnat WO.

KALLELSE TILL MATCH
Hemmalaget ska kalla motståndare senast 6 dagar före speldag. Kallelse ska
innehålla datum, klockslag, spelplats samt egna lagets färg på matchdräkten.
Motståndaren ska bekräftas att kallelsens är mottagen. Skulle problem med
matchdag uppstå, kontakta administrerande distrikt snarast.
DOMARE
För gemensamma serier F/P 15–19 utser hemmalagets distrikt domare, i första
hand tillämpar vi 3-domarsystem, även 2 -domarsystem är tillåtet.
SPELARFÖRTECKNING OCH DOMARRAPPORT
F/P 17
I gemensamma serier med DFF, HFF, GFF gäller följande:
Lagen ska senast 30 minuter före avspark överlämna spelarförteckningarna till
domaren. Domaren får ej starta matchen förrän hon/han erhållit ifylld
spelarförteckning i två exemplar från vartdera laget. Tillägg eller byte av namn
får inte göras efter det att formuläret lämnats till domaren, såvida inte särskilda
skäl föreligger. Dessa ska godkännas av domaren, som ska signera ändringen på
spelarförteckningen.
Spelare 18 år och äldre ska till varje match medföra lämplig id-handling (körkort,
id-kort eller pass) för att kunna styrka sin identitet vid stickprovsmässiga
kontroller utförda av HFF, GFF, DFF representant.
RESULTATRAPPORTERING
Domare utsedda av DDK ansvarar för att rapporten omgående efter matchen
rapporteras via FOGIS. Eventuella rapporter avseende grova utvisningar ska
framgå av/medfölja domarrapporten.
REGISTRERING
Spelare som står på laguppställningen skall vara registrerade i Fogis för
föreningen.
SPELÅR – SPELTERMIN – LICENSÅR
Spelår omfattar tiden 1 januari – 31 december
Spelåret indelas i tre (3) spelterminer
• 1 mars – 30 juni
• 1 juli – 31 oktober
• 1 november – 28 februari
Registreringsår omfattar perioden 1 april – 31 mars

