FAIR PLAY Trappa 2021
Nytt sätt att jobba med
matchklimatet

Fair Play poäng i Fogis
Utgår från domarrapporten
• 1 poäng: Varning
• 2 poäng: Målchansutvisning
• 3 poäng: Varning + varning = lindrig utvisning
• 3 poäng: Varning + målchansutvisning
• 4 poäng: Grov utvisning
• 5 poäng: Varning + grov utvisning
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Matchkvoter - 3 nivåer
• Nivå 1 under 1,0 poäng/snitt per match
• Nivå 2 mellan 1,0–3,5 poäng i snitt/match
• Nivå 3. Mer än 3,5 poäng/match
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Avstämningar
• 4 avstämningar/år
•
•
•
•
•
•

19 maj
22 juni
8 sep
15 okt

Tävlingskommittén beslutar om en eller flera åtgärder för lag över 3,5 p
Avstämning sker alltid från säsongens början
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Vad händer om man är över 3,5p?
• Ärende hos TK (TävlingsKommittéen)
• TK skickar ut ett ärende, berörd klubb får
chans att kommentera/svara
• TK dömer utifrån möjliga åtgärder
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Avstämning 1 –

möjliga åtgärder

• Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2
veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.

• Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren. Kostnader
för domarinstruktör står föreningen själv för.

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala

(500 kr/match)

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa avstämning
där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-domarsystem)

• Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där föreningen får stå för
merkostnaden.
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Avstämning 2 - möjliga åtgärder
• Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom
2 veckor) där föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.

• Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren
(Matchguiden). Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala (500
kr/match)

• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa
avstämning där föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har endomarsystem)

• Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där föreningen får stå för
merkostnaden.

• Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan” och/eller på annan tid.
• Förening ådöms ett poängavdrag på 2 poäng.
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Avstämning 3 - möjliga åtgärder
• Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där
föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.

• Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden).
Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.

• Förening kan ådömas att ha matchobservatörer på sina matcher som föreningen får betala (500 kr/match)
• Föreningen kan ådömas att spela med 3-domarsystem på alla sina matcher fram till nästa avstämning där
föreningen får stå för merkostnaden (gäller där man normalt har en-domarsystem)

• Förening kan tilldömas 4:e-domare i de serier som har 3-domarsystem där föreningen får stå för merkostnaden.
• Föreningen kan ådömas att spela sina hemmamatcher på ”neutral plan” och/eller annan tid.
• Förening ådöms ett poängavdrag på 2–4 poäng.
• Föreningen kan uteslutas.
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Avstämning 4 - möjliga åtgärder
•

Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där
föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.

•

Föreningen kan ådömas en att utföra en utbildning i regelkunskap och synen på domaren (Matchguiden).
Kostnader för domarinstruktör står föreningen själv för.

•

Förening kan kallas in till ett speciellt möte med TK. Mötet efterföljs av ett uppföljningsmöte (inom 2 veckor) där
föreningen redovisar sin handlingsplan. Handlingsplanen skall godkännas av TK.

•

Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng. Poäng dras av från den nyss avslutade säsongen.

•

Föreningen ådöms ett poängavdrag på 2–6 poäng. Föreningen startar nästa säsong på minuspoäng.
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Differentierad
anmälningsavgift
Förening i kategori 1 och 2 har ordinarie anmälningsavgift.

Förening i kategori 3 erhåller en i fördubblad anmälningsavgift till nästa års seriespel.
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