SKÅNES FF INFORMERAR Nr 8/2009 MALMÖ 2009-08-03
DEFINITIV SPELORDNING FÖR DISTRIKTETS HÖSTSERIER
Alla distriktets höstserier är nu serieindelade, lottade och datum/tidsatta. Detta innebär att spelprogrammen
för höstserierna per den 31 juli är att betrakta som definitiva och får skrivas ut från den egna Fogisinloggningen alternativt Skåne FF: s hemsida, www.skaneboll.se (se under ”Verktygslåda” och ”Serier”).
Notera speciellt förändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha ändrats pga. efteranmälan,
återbud eller andra önskemål. Aktuella spelprogram som hämtas från Fogis eller www.skaneboll.se gäller
som spelordning för berörd serie.
Beträffande bokningen av matcher för höstserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för någon
match beroende antingen på ett administrativt misstag, eller det faktum att hemmalaget inte fullföljt sina
uppgifter att boka matcherna i Fogis alternativt meddela Skånes FF om spelordningen. Det åligger således
hemmalaget att snarast fastställa speldag och tid för dessa matcher samt ovillkorligen utan dröjsmål
meddela motståndare och Skånes FF i ärendet. Mer information finns i gällande tävlingsbestämmelser:
TB, kapitel 6 § 1.5
Fastställd spelordning är liktydig med kallelse till match. Om speltid inte är utsatt i spelordningen åligger
det arrangörsföreningen att i god tid, senast fyra (4) dagar före match, delge motståndarna speltiden. Skulle
delgivning av matchtiden utebli från den arrangerande föreningen tillkommer det gästande förening att
skaffa sig kännedom om matchtiden, men detta förhållande ska meddelas Skåne FF: s tävlingskommitté.

I de fall hemmalaget har frångått gällande regler för datum och tidsättning enligt nedan äger bortalaget rätt
att få matcherna ändrade till rätt spelomgång. Bortalaget ska i dessa ärenden själv ta kontakt med
hemmalaget för korrigering. Kontaktperson till respektive lag finns i spelprogrammet på www.skaneboll.se
När en överenskommelse om ny speldatum/speltid har nåtts ansvarar hemmalaget för att matchen blir
ombokad i Fogis. Föreningen bokar själv via sin Fogis-inloggning eller meddelar Skånes FF.
Vi påminner här om reglerna som gäller bokning av hemmamatcher i Fogis till ungdomsserierna:
 Hemmalaget äger rätt att själv fastställa datum och speltid för matcher på lördagar och söndagar.
 Vid kvällsmatcher på vardagar ska bortalaget kontaktas för godkännande av datum och speltid.
 Matcher får inte förläggas efter sista speldag utan att bortalaget godkänner detta.
 En spelomgång med ”sista speldag” som söndag ska normalt förläggas till fredag – lördag – söndag.
Ungdomsserier som inte domartillsätts av Skånes FF:
Möjligheten för föreningen att själv boka matcher i Fogis ligger öppen under hela säsongen. Föreningen
ansvarar således själv för att eventuella matchändringar under säsongen blir ombokade i spelprogrammet.
Övriga serier som domartillsätts av Skånes FF:
Möjligheten för föreningen att själv boka matcher i Fogis stängs av Skånes FF den 31/7.
Matchändringar ska meddelas via undertecknad matchändringsblankett enligt gällande bestämmelser.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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SPELKLARHET MED ÖVERGÅNGSANMÄLAN INKOMMEN DEN 1/9 ELLER SENARE
Skånes FF påminner här om gällande tävlingsbestämmelser, TB kap 4 § 10.4:
Spelare vars övergångsanmälan inkommit den 1 september eller senare samt spelare med spelklarhet efter
den 7 september får inte delta i den nya, eller i förekommande fall lånande (enligt 12.1, 12.2 §), föreningens
representationslag eller övriga lag i representationsserier i resterande serie-, kval-, eller slutspelsmatcher,
matcher ingående i Svenska Cupen eller i pojk- och juniorallsvenskan eller i kvalificering till pojk- och
juniorallsvenskan, innevarande säsong.

INFORMATION OM FUTSAL-DM OCH FUTSAL-SM 2009/2010
Herr & Dam: DM spelas preliminärt den 4-6/12, 2009. Information om SM för seniorer kommer inom kort.
Pojk/Flick 17år: DM spelas preliminärt den 11-13/12, 2009. SM spelas 13-14/2 med slutspel 26-28/2, 2010.
Pojk/Flick 15 år: DM spelas preliminärt den 8-10/1, 2010. SM spelas 13-14/2 med slutspel 26-28/2, 2010.
Se även vår hemsida ”Skånes FF söker värdföreningar till Futsal”
Mer information och inbjudan till distriktsmästerskapen i Futsal kommer inom kort.

NYSÖKANDE LAG TILL SENIORSERIER 2010
Nysökande till distriktserierna för herrar och damer A- och B-lag ska skriftligen vara Skånes FF tillhanda
senaste den 1:e september och insändas tillsammans med meritförteckning, uppgift om plan förhållande
samt domares och spelares omklädningsrum. Detta gäller även nya lag från fjolåret som i år spelat i Blagsserie och som 2010 avser att delta i A-lagsserie. Föreningar som inte fullföljt innevarande års serier och
som önskar återanmäla sig ska göra detta senast den 15:e oktober.

VIKTIG INFORMATION – TB 3 KAP §14 – WALK-OVER (WO)
Notera särskilt att A- och B-lag herrar och damer som lämnar walk-over (WO) i någon av lagets två (2) sista
seriematcher, oavsett spelomgång, utesluts ur serien. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade
matcher räknas som WO, 0-3. För div.4 herrar B-lag, div.5 damer A-lag samt damer B-lag föranleder walkover enligt ovan ej uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd uteslutningsavgift om 3000kr.

GRUS- ELLER KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL
Skånes FF påminner om att höstens seriematcher, fram till sista omgång, skall vara spelade innan sista
omgång som är gemensam för respektive serie. Detta innebär att matcher måste spelas även om underlaget
blir grus eller konstgräs. Bortalaget kan inte vägra att spela på grus eller konstgräs och är skyldiga att ha
skor med för annorlunda underlag. Dock bör hemmalaget informera om spel på annat underlag än gräs.
(Mer information finns i gällande tävlingsbestämmelser).

RAPPORT EFTER GENOMFÖRD TURNERING/CUP
Som ett led i vår sanktion till utomhustävlingar krävs en rapport efter genomförd tävling. Vi vill härmed
påminna alla arrangörer som ännu inte redovisat sanktionerad tävling från våren/sommaren att snarast göra
detta. Blankett finns på vår hemsida under ”Tävlingsverksamhet” och ”Arrangera cup/tävling”.

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se
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KVALSPEL 2009
Datum för hösten kvalspel kommer att bli följande:
Kvalet mellan div 4-5 herrar: lördagar 10/10, 17/10, 24/10
Kvalet mellan div 5-6 herrar: lördagar 10/10, 17/10
Kvalet mellan div 6-7 herrar: lördagar 10/10, 17/10
Kvalet mellan div 2-3 damer: söndagar 11/10, 18/10
Kvalet mellan div 3-4 damer: inget kvalspel 2009
Kvalet mellan div 4-5 damer: inget kvalspel 2009
Samtliga kvalmatcher spelas med avspark klockan 14.00.
I de fall ett extrakval blir aktuellt kommer detta att förläggas direkt efter ordinarie kvalspel.
Mer information om upp- och nedflyttningar samt kvalet finns att läsa i gällande TB 2 Kap § 7.
Årets kvallottning kommer att publiceras på vår hemsida; www.skaneboll.se senast vecka 36.

SAKNADE DOMARRAPPORTER
Skåne FF: s tävlingsavdelning saknar i vanlig ordning en del matchrapporter från vårens seriespel.
Respektive förening kan via sin Fogis-inloggning själv se vilka rapporter från föreningen som inte kommit
Skånes FF tillhanda. Vänligen skicka de original, eller i förekommande fall kopior, som enligt listan saknas.

UPPSKJUTNA MATCHER
Respektive hemmalag ombeds att omgående kontakta sina motståndare i matcher som av någon anledning
inte blivit spelade och därefter snarast möjligt komma överens om nytt speldatum och tid. Vänligen meddela
därefter utan dröjsmål Skåne FF: s tävlingsadministratörer per matchändringsblankett om ny spelordning
Matchändringsblanketten finns att hämta på www.skaneboll.se

FINALSPEL I UNGDOMS-DM 2009
Distriktsmästerskapen för våra skånska ungdomslag är nu inne i sitt slutskede och Skånes FF vill härmed i
samarbete med Ängelholms FF och Kvällsposten hälsa alla välkomna till årets finalspel som i år äger rum på
Ängelholms IP. Finalerna, som spelas söndagen den 6 september mellan klockan 10.00-16.00, ingår i Sanktan
vilket innebär att finaldagen är ett arrangemang av Skåne FF: s samarbetspartner Kvällsposten.
Mer information och spelprogram kommer inom kort på www.skaneboll.se och www.sanktan.se

Skånes FF finns på Internet. Vår adress är http://www.skaneboll.se

