SKÅNES FF INFORMERAR Nr 5/2010 MALMÖ 2010-04-07
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKÅNESERIERNA 2010
Pojkar 17 år:
En serie som spelas över hela säsongen utan omlottning.
Kvalificering till 2011-års Juniorallsvenska U19 (SM);
Om antalet föreningar, som önskar delta i Juniorallsvenskan överstiger Skånes FF:s grundplatser och
eventuell extra tilldelning enligt licensmetoden anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet
innevarande år deltar spelare som ska delta i seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets
utformning beroende på antalet tillgängliga platser samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla
Skånelag på nerflyttningsplats i Juniorallsvenskan och nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska
innevarande år spela i Skåneserien division 1 för juniorer, Pojkallsvenskan eller Skåneserien P17 grupp A.
Mer information och anmälningsblanketter för årets kvalspel kommer under hösten.
Pojkar 16 år:
Vårens två 10-lagsserier lottas till hösten om till ny A-, respektive B-serie.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-8 från vårens A-serie och lag 1-2 från vårens B-serie.
Kvalificering till 2011-års Pojkallsvenska P17 (SM);
Om antalet föreningar, som önskar delta i Pojkallsvenskan överstiger Skånes FF:s grundplats och eventuell
extra tilldelning enligt licensmetoden anordnas kvalspel genom Skåne FF:s försorg. I kvalspelet innevarande
år deltar spelare som ska delta i seriespelet nästkommande år. TK fastställer kvalspelets utformning
beroende på antalet tillgängliga platser samt antalet anmälda kvallag. Som kvallag betraktas alla Skånelag
på nerflyttningsplats i Pojkallsvenskan och nysökande föreningar. Nysökande föreningar ska innevarande år
i höstserien ha tillhört Skåneserien P16 grupp A eller vunnit Skåneserie grupp B. Platser kan även fördelas
till kvalificerade föreningar efter ansökan till Skåne FF TK senast den 15 augusti som s.k. ”wildcard”.
Mer information och anmälningsblanketter för årets kvalspel kommer under hösten.
Pojkar 15 år:
Vårens tre 10-lagsserier lottas till hösten om till en A-serie och två B-serier med geografisk indelning.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-8 från vårens A-serie och lag 1 från vårens två B-serier.
Pojkar 14 år:
Vårens tre 10-lagsserier lottas till hösten om till en A-serie och två B-serier med geografisk indelning.
Höstens A-serie kommer att innehålla lag 1-3 samt ”bästa 4:a” från vårens tre geografiska serier.
Om serierna inte avslutas med lika antal lag kommer bästa 4:a att utses enligt gällande tävlingsbestämmelser
enligt följande: antalet inspelade poäng delat med antalet spelade matcher, högst kvot rankas som bästa 4:a.
Flickor 17 år:
Ingen serie 2010, lagen ingår numera i distriktets divisionspel för utvecklingslag.
Flickor 16 år:
Ingen serie 2010, lagen ingår numera i distriktets divisionspel för utvecklingslag.
Flickor 15 år:
En serie som spelas över hela säsongen utan omlottning.
Flickor 14 år:
En serie som spelas över hela säsongen utan omlottning.
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LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING (påminnelse)
Spelare ska fr.o.m. det licensår spelare fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderförening) för att få
representera densamma i bindande match. Licensen innebär samtidigt att spelaren är försäkrad under sin
fotbollsutövning i enlighet med särskilt utfärdade försäkringsbestämmelser. Alla spelare 12-14 år ska
ungdomsregistreras i Fogis. En spelare får endast vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid
varje enskilt tillfälle. Mer information och blanketter finns att hämta på
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
TEKNISKT OMRÅDE
Tekniskt område ska vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas. I övriga distriktsserier tillämpas inte denna bestämmelse, dock ska regler/anvisningar för tekniskt område gälla om sådant
finns markerat. Matcher får inte ställas in om tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till TK.
KONTROLL AV SPELARLEGITIMATIONSKORT
Skånes FF kommer under helgen den 23-25/4 att genomföra en omfattande kontroll av spelarnas
legitimationskort i alla distriktets serier för tävlingskategorierna 15 år och äldre. Domare tillsammans med
matchobservatörer och all tillgänglig förbundspersonal kommer efter särskilda anvisningar att noggrant
kontrollera varje spelares legitimationskort i god tid före match. Alla spelare kommer att jämföras med idhandlingens foto, uppgifterna kommer att kontrolleras mot matchrapporten och kortens allmänna skick
kommer att granskas. Ofullständiga eller på annat sätt felaktiga legitimationskort kommer att omhändertas
och skickas till Skåne FF:s tävlingsavdelning, och spelare måste då uppvisa annan giltig id-handling före
deltagande i bindande match. Komplettering av spelarlegitimationskort görs via blanketter som finns på:
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
Glöm inte vid beställning att bifoga en utskrift från Fogis med intyg om spelarens licens för föreningen.
VARNINGSACKUMULERING (Läs mer i gällande Tävlingsbestämmelser, kapitel 3, §.1-3)
Skånes FF påminner här om gällande tävlingsbestämmelser som hanterar bestraffning av spelare och ledare,
ackumulering av varningar, utvisningar samt spelares och föreningens ansvar. I distriktets seriespel och
DM-tävlingar för såväl juniorer som seniorer (herrar och damer både A- och B-lag) gäller följande:
Spelare som ådrar sig tre (3) varningar (d.v.s. singelvarningar i matcher) i olika matcher i samma tävling ska
stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match i vilken spelare är behörig att delta i.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre (3) varningar, d.v.s. den 6:e, 9:e, 12:e …”
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att
spela. Observera att om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under
match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av
varningar. De två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse ska inte inräknas i den
ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar och utvisningar spelaren erhållit i
representationslaget till den nya föreningens representationslag.
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DEFINITIV SPELORDNING 2010
Alla distriktets serier, såväl senior- som ungdomsserier är nu serieindelade, lottade och datum/tidsatta.
Detta innebär att samtliga spelprogram i Skåne FF:s serier per den 1:e april är att betrakta som definitiva och
kan skrivas ut från föreningens Fogis-inloggning alternativt från; www.skaneboll.se/verktygslåda/serier
Notera speciellt förändringar beträffande deltagande lag i serierna som kan ha ändrats p.g.a. efteranmälan,
återbud eller andra önskemål. Det är spelprogrammen på www.skaneboll.se som gäller som definitiv
spelordning. Lag som utgått finns redovisade i tabellerna med texten ”utgått”.
När det gäller datum och tidsättning av ungdomsserierna kan det vara så att det saknas datum och tid för
någon match beroende antingen på ett administrativt misstag alternativt det faktum att hemmalaget inte
fullföljt sina uppgifter att boka eller meddela Skånes FF om spelordningen. Det åligger hemmalaget att
snarast fastställa speldag och tid för dessa matcher samt ovillkorligen därefter meddela motståndare och
Skåne FF:s tävlingsenhet om dessa. Se även gällande tävlingsbestämmelser enligt nedan:
Fastställd spelordning är liktydig med kallelse till match. Om speltid ej är utsatt i spelordningen åligger
det arrangörsföreningen att i god tid, senast åtta (8) 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 övrigt enligt överenskommelse på spelordningssammanträdet.
I de fall hemmalaget har frångått gällande regler för datum och tidsättning äger bortalaget rätt att få
matcherna justerade till rätt spelomgång. Bortalaget ska i dessa fall ta kontakt direkt med hemmalaget för en
korrigering. Kontaktpersoner till respektive lag finns på www.skaneboll.se under ”förening/spelprogram”.
Hemmalaget meddelar därefter Skåne FF den korrekta spelordningen för ombokning i spelprogrammet.
INFORMATION OM MATCHRAPPORTER & RESULTATREGISTRERING
Nedan följer en kortfattad information till Skåne FF:s seriespel. Läs mer i gällande tävlingsbestämmelser.
Matchrapporter:
Originalet (vit första sida) skall direkt efter spelad match sändas per brev till Skånes FF.
Notera särskilt att matchrapporten inte får faxas till Skånes FF. För sent inkommen matchrapport, som ej är
Skånes FF tillhanda inom 3 dagar efter spelad match, eller ofullständigt ifylld matchrapport medför en avgift
om 200 kr i Herrar, Damer A- och B-lag, samt 100 kr för övriga lag. Notera även att en förhöjd avgift om
1000 kr kan vid försening på mer än 10 dagar och efter påminnelse tas ut enligt gällande bestämmelser.
Ange alltid hela matchnumret (se respektive spelprogram) samt vilken omgång matchen tillhör i avsedda
rutor på matchrapporten. Glöm inte att ange slutresultatet !
Resultatregistrering:
För att tabellerna så snabbt som möjligt ska innehålla aktuella resultat ska hemmalaget senast 60 minuter
efter spelad match registrera slutresultatet antingen via SMS eller via Fogis. Skicka ett SMS till 0730-126 126.
Ange i SMS:et: matchnummer mellanslag antal hemmamål mellanslag antal bortamål
Resultat och tabeller kontrolleras i efterhand vartefter matchrapporterna inkommit och inregistrerats av
Skånes FF. Felaktiga registreringar korrigeras av Skånes FF när matchrapporten kommit oss tillhanda.
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REDOVISNING FÖR IDROTTSLYFTET 3
Ni som fick medel via Idrottslyftet år 3 har fått information angående redovisning för detta.
Ni ska via länken https://www.questback.com/riksidrottsforbundet/ar3idrottslyftet/ redovisa till RF.
Ni har också fått en blankett via brev som ska redovisas till Skånes FF.
Vid frågor kontakta Allan Lundbladh 040-59 02 14, allan.lundbladh@skaneboll.se
ARRANGERA EN TRÄNARKURS PÅ HEMMAPLAN
Föreningar har möjlighet att arrangera Avspark och Bas 1-kurserna på hemmaplan.
Detta är ett bra och enkelt sätt att erbjuda många tränare utbildning samtidigt.
På; http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/
hittar ni information om hur ni ska gå tillväga. Har ni frågor eller funderingar så kontakta gärna
Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se
MÅLVAKTENS DAG
Målvaktens Dag arrangeras för ungdomsmålvakter födda 1994-97 på fyra platser under våren enligt:
Helsingborg

14 maj

Malmö
Sjöbo
Vankiva

14 maj
14 maj
9 maj

Anmälningsblankett finns på www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/spelarutbildning.
Anmälan senast 26 april!
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