SKÅNES FF INFORMERAR Nr 4/2010 MALMÖ 2010-03-17
PRELIMINÄR SPELORDNING UNGDOMSSERIER 9-14 ÅR
Definitiv serieindelning
Skånes FF vill härmed meddela att serieindelningen till distriktets ungdomsserier 9-14 år nu är fastställd.
Serieindelningen är per 2010-03-12 att betrakta som definitiv, vilket bl.a. innebär att det inte längre går att
lämna synpunkter/önskemål till indelningen. Notera speciellt förändringar beträffande deltagande lag som
kan ha ändrats pga. avanmälan, efteranmälan eller tillgodosedda synpunkter/önskemål.
Eventuell avanmälan eller efteranmälan till seriespel ska anmälas skriftligen till Skånes FF och kommer att
debiteras enligt gällande tävlingsbestämmelser med 1500kr per avanmält lag och 500kr per efteranmält lag.
Efteranmälan av lag är endast möjlig i mån av ”lediga” serieplatser.
Blanketter för av- och efteranmälan: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Lottning/spelschema
Spelordningen till ovanstående serier är också klar och finns nu att hämta på www.skaneboll.se
Se under ”Verktygslåda” och ”Serier”. Spelordningen finns naturligtvis också att tillgå i Fogis.
Vänligen beakta nogsamt nedanstående tidplan/anvisningar för bokning av hemmamatcher.
Bokning av hemmamatcher
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och speltider för sina hemmamatcher.
Logga in via föreningsinloggningen i Fogis och boka lagens hemmamatcher under ”Förening”, ”Lag” och
”Matcher”. Manual finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Kontakta gärna tävlingsavdelningen om Ni behöver hjälp med bokningen av hemmamatcher.
Det är även möjligt att ändra anläggning för lagens hemmamatcher vid matchbokningen i Fogis.
Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget bestämmer själv
datum och tid till matcher som förläggs till helgdagar. I de fall matcher förläggs till helgfria vardagar ska
motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag för ”mitt-i-veckanomgång” förläggas till fre-lör-sön där söndagen är angiven som sista speldatum. Tänk på att matcher som
läggs tidigare eller senare än sista datum kommer att kollidera med annan spelomgång. Glöm inte heller
solens nedgång vid kvällsmatcher och spel utan elljus, se tablå över solens nedgång på följande länk:
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Tidplan
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST TORSDAGEN DEN 25/3
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.
Matchrapporter
Årets matchrapporter delades ut i samband med ungdomszonmötena i vecka 9-10.
De föreningar som ej närvarade på mötena kan nu hämta sina matchrapporter enligt följande:
Zon Nö: kontakta Broby IF
Zon Nv: kontakta Eskilsminne IF (Helsingborg) eller Ängelholms FF (Ängelholm)
Zon Sö: allt utdelat!
Zon Sv: kontakta Skåne FF:s tävlingsenhet
Mer information finns på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/ungdomszonmote/
Glöm inte att hemmalaget ansvarar för att matchrapporten (vitt original) är Skånes FF tillhanda senast på
tredje (3) dagen efter spelad match.
Tävlingsbestämmelser
Finns att tillgå på www.skaneboll.se och återfinns även i Fotbollkalendern 2010.

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

SKÅNES FF INFORMERAR Nr 4/2010 MALMÖ 2010-03-17
Domartillsättning
Sker centralt av Skånes FF i distriktets Senior-, Dam U (div1-2), Junior-, Veteran-, Pojkar 17-, 16- och 15årsserier, samt Skåneserier för pojkar 14. I övriga serier ansvarar arrangerade förening för att legitimerade
ungdoms- eller föreningsdomare tillsätts. Missbruk av detta kan anmälas till TK.
Definitiva spelprogram
Vi ber alla berörda föreningar att nogsamt beakta aktuell tidplan och angivna ”deadlines” och då
särskilt torsdagen den 1/4 då spelprogrammen blir definitiva. Inga spelprogram kommer att skickas per post
utan respektive förening hämtar efter den 1/4 själv sina spelprogram från hemsidan/Fogis.
Möjligheten att själv boka och ändra hemmamatcher i Fogis kommer att vara öppen under hela säsongen i
de serier där föreningen själv tillsätter domare, vilket bl.a. innebär att matchändringar under säsongen
fortlöpande kan bokas av föreningen utan särskilda ”matchändringsblanketter” och då utan kostnad.
Lagens kontaktpersoner
Glöm inte att snarast , i Fogis, uppdatera och koppla rätt kontaktperson till föreningens lag.
Manual för uppdatering av kontaktpersoner finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
MATCHBOKNING – PÅMINNELSE!
Dam U, Junior, Veteran, Skåneserier och Zonserier 15-17år:
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 15/3
I de fall föreningen inte själv äger sin anläggning måste naturligtvis matcherna först bokas hos berörd
planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.

TIDPLAN 2010
Kom ihåg datum – Ungdomsserier 9-14 år
17/3
25/3
1/4
13-16/5
v.25
v.26-27
v.28
v.29-30
26/7
31/7

Preliminär spelordning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna (Fogis)
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis
Cuphelg (inga seriematcher får utan motståndares medgivande bokas under dessa dagar)
Möjlighet att nyanmäla lag till höstserier (blankett finns på www.skaneboll.se)
Serieindelning och lottning av höstserier
Publicering av nya höstserierna på www.skaneboll.se (även via inloggning i Fogis)
Föreningen bokar matchdatum och speltider till hemmamatcherna i höstserier via Fogis
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna via Fogis
Spelordningen för distriktets höstserier blir definitiv

SANKTAN SLUTSPEL
Skånes FF kommer i samarbete med Kvällsposten under 2010 att arrangera ett slutspel med riksfinaler för
pojkar och flickor 15 år. I riksfinalerna deltar lag från Sanktan Stockholm, Göteborg och Skåne. De bäst
placerade lagen i höstens A-grupper för P15 Skåne och F15 Skåne kommer att erbjudas möjlighet att delta
som Skånes representant. Riksfinalerna kommer att äga rum i oktober/november.
Mer information kommer senare. Se även www.sanktan.se

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

SKÅNES FF INFORMERAR Nr 4/2010 MALMÖ 2010-03-17
GRUS/KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL
Inför stundande seriepremiär vill Skånes FF informera om hur matcherna som eventuellt inte kan spelas
p.g.a. ospelbar gräsplan i säsongens första match/matcher ska hanteras. (TB 2 kap §.27)

Planägare eller domare kan utfärda tillfälligt spelförbud för plan till följd av otjänlig väderlek
eller icke reglementsenlig utrustning. Spelförbud av mer permanent slag avgörs av planägare
och/eller TK. Om spelförbud utfärdas för gräsplan och reglementsenlig konstgräs- eller grusplan
anvisas ska matchen avgöras på denna. Match i distriktets serier och tillhörande kvalmatcher
ska spelas på gräs-, grus-, eller konstgräsplan som ska vara lägst 100x60m och högst 110x75m.
TK kan bevilja dispens om särskilda skäl föreligger för ett år i taget.
Följande gäller således vid match som inte kan spelas på grund av otjänlig väderlek eller ospelbar plan:
1) Matchen ska i första hand flyttas till, och spelas, på konstgräs- eller grusplan.
OBS! Motståndare kan inte neka att spela seriematch på konstgräs- eller grusplan, under
förutsättning att spelplanen är reglementsenligt enligt gällande tävlingsbestämmelser.
2) Om inte hemmalaget har tillgång till alternativ spelplan, enligt ovan, äger hemmalaget rätt att flytta
matchen (ex. hyra) till spelbar plan inom föreningens geografiska närhet på annan ort.
3) Byte hemma/borta, d.v.s. om bortalaget har spelbar plan kan matchen flyttas till denna plan, gäller
oavsett om bortalaget har gräs-, konstgräs- eller grusplan.
4) Först i fjärde hand, och när det inte finns någon alternativ spelplan att tillgå, kan matchen bokas om.
Det är föreningarnas (hemmalaget) skyldighet att omgående meddela Skånes FF när match skjutits
upp samt att meddela ny speldag. Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och eller
planförhållanden ska spelas om i sin helhet på första tillgängliga speldag i berörda föreningars
spelprogram, om inte Skånes FF beslutar annat. Här har berörda föreningar rätt till en dags speluppehåll mellan matcherna. Matcher under våren får inte skjutas upp till hösten!
Hemmalaget ansvarar för att kontakta bortalaget och sedan tillsammans fastställa nytt speldatum
under vårsäsongen med förslagsvis en vardagsmatch mellan två omgångar. Observera att nytt
speldatum till ej spelad match ska vara meddelad till Skånes FF inom tre (3) dagar från ordinarie
matchdatum. Hemmalaget ansvarar för meddelande till berörda domare.
Ombokning av matcher p.g.a. väderlek eller ospelbar plan ska göras via, av båda berörda föreningar
undertecknad, matchändringsblankett. Ombokning av match p.g.a. väderlek eller ospelbar plan är
kostnadsfri. Blanketter finns på: www.skaneboll.se/tävlingsverksamhet/blanketter
Notera särskilt att punkten 4 enligt ovan endast kan användas om punkt 1-3 inte kan tillämpas.
Skånes FF vill särskilt påpeka att ej spelbar gräsplan innebär spel på konstgräs- eller grusplan istället för
inställda matcher, även om spelare/ledare kan ha svårt att acceptera detta. Planägare och föreningar
uppmanas att se till att vid dåligt väder ha en spelduglig konstgräs- eller grusplan iordningställd för match.
Informera alla berörda i föreningen och även motståndarlaget att vid dåligt väder skall matcherna inte
ställas in utan spelas på alternativ plan enligt ovan. För att underlätta, se till att spelarna har med sig skor
både för gräs och grusspel till både träning och match.
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