Tävlingsbestämmelser för Veteran DM 2012
KAPITEL I

ADMINISTRATION

1.

Tävlingsstyrelse
Smålands Fotbollförbundet (SmFF) administrerar turneringen.
SmFF:s Tävlingsutskott seniorfotboll (TUs) är tävlingsstyrelse.

2.

Villkor för deltagande och gällande av försäkring
Alla spelare måste vara licenserade för den förening som spelaren representerar.
Dispens kan sökas för max två spelare där moderförening skriftligen måste godkänna spel i Veteran-DM.
Spelare måste tidigare ha representerat dispenssökande förening.
Dispensansökan skickas till SmFF i god tid innan tävlingsstart.

3.

S p e l d a g a r, h e m m a p l a n o c h s p e l o r d n i n g
Gruppspel spelas någon av helgerna 2-3/6, 9-10/6 där delas man in lokalt med 3-5 lag i varje grupp.
Segrande lag samt de två bästa tvåorna i grupperna går till finalspel som spelas 1 sept i Vetlanda.

3.1

Avgörande av grupp! Gruppspel avgörs genom jämförelse av 1. Vunna poäng 2. Målskillnad 3. Flest
gjorda mål 4. Inbördes möten

4.
4.1

Avgifter
Anmälningsavgiften för gruppspelet är 600:- som faktureras föreningen. Denna återbetalas ej efter att gruppspelet är
fastställt.
Deltagande lag i finalspelet faktureras en extra finalavgift på 500:-.

4.2

WO-avgift
Lag som uteblir från match ska erlägga WO- avgift uppgående till dubbla anmälningsavgiften (=1200:- resp 1000:-).

5.

Spelarförteckning och domarrapport
Spelarförteckning innehållande spelares för- och efternamn samt födelsenummer (6 siffror) ska av vardera
lagledaren upprättas på särskilt formulär. Sådant formulär, vilket tillika utgör domarrapport, tillhandahålls av Smålands
FF till arrangören. Spelarförteckningen ska dessutom innehålla namn och födelsenummer på de ledare, högst fyra, som
får finnas på bänken.
Efter matcherna ska sekretariatet tillsammans med domaren gå igenom så rätt matchresultat, utvisningar m.m. blir rätt
noterade. Arrangörsföreningen meddelar matchresultaten via SMS till 0730/126 126.

6.

Pokal och prismedaljer
Segrande förening i finalspelet erhåller en pokal, samt 20 guldmedaljer.

7.

Regelverk
Tävlingen spelas efter SvFF:s regler för 7-manna fotboll som finns i ”Spelregler för fotboll 2012” (sid 133)

KAPITEL II

TÄVLING

1.
1.1

Bestraffning av spelare
Utvisning för grov förseelse och anmälan om olämpligt uppträdande
Om domare eller assisterande domare anmäler spelare för grov utvisning ska en gärningsbeskrivning åtfölja
domarrapporten.
Spelaren kan åläggas ytterligare bestraffning av DN.
Spelare som enligt domarens bedömning gör sig skyldig till olämpligt uppträdande före, under (t.ex. från sidan av plan
eller i anslutning till en utvisning) eller efter match ska anmälan med gärningsbeskrivning insändas till DN.

1.2

Utvisning för lindrig förseelse
Spelare som erhåller två varningar under en match utvisas för resten av matchtiden.

1.3

Utvisning för frilägesförseelse
Spelare som gör sig skyldig till förseelse som hänförs till tolkningen av ”målchans” utvisas för resten av
matchtiden.

1.4

Utvisad spelare får ej spela i lagets nästkommande match i samma tävling.

2.
2.1

Bestraffning av ledare
Avvisning
Ledare, tränar eller annan funktionär som under matchen gör sig skyldig till olämpligt uppträdande ska avvisas från
bänken, och om förseelsen anses grov ska en anmälan ska skickas till SmFF:s disciplinnämnd (DN). En
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gärningsbeskrivning ska åtfölja domarrapporten. Avvisad person ska stå över i samma tävlings nästkommande match,
innebärande att berörd person inte får uppträda vare sig som spelare eller i någon funktionärsroll.
Avvisad ledare, tränare eller annan funktionär kan dessutom åläggas ytterligare bestraffning.
2.2

Bestraffningsorgan
SmFF:s disciplinnämnd (DN) är bestraffningsorgan och fastlägger ev. ytterligare påföljd.

3.

Övriga händelser
Har under eller i samband med match förekommit händelser som fordrar särskild redogörelse ska sådan
åtfölja domarrapporten. Av rapporten ska framgå om denna också utgör en anmälan till bestraffning.

4.

Ansvar för spelares medverkan
Spelare och berörd förening ansvarar för att tillse att spelare som utvisats inte medverkar i nästkommande
match i samma tävling. Här räknas finalspelet som ny tävling så utvisningar tas inte med från gruppspelet till finalspelet.

5.

Våld mot domare
Om förenings ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående
match eller i anslutning därtill brukat våld mot matchfunktionär, har tävlingsstyrelsen rätt att besluta att
laget utesluts ur tävlingen. Tävlingsstyrelsen har dessutom rätt att besluta om konsekvenser för
deltagande i kommande tävling.

6.

Avbytare
Fritt antal avbytare får antecknas på spelarförteckningen och bytas in under match, enl. bestämmelserna
för s.k. flygande byte. (TB 2 Kap. 4.2 §) Utvisad spelare får inte ersättas.

7.

Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 20 min i tre och fyrlagsgrupper och 2 x 15 min i femlagsgrupper. Vid oavgjord match i
Finalspelets slutspel tillgrips förlängning om 2x5 min. Är resultatet fortfarande oavgjort tillgrips straffsparkstävling
enligt SvFF:s regelverk.

8.

Åldersbestämmelser
Endast spelare födda 1977 eller tidigare får medverka.

9.

Planstorlek och spelplan
Alla matcher spelas som 7-manna, matcherna skall spelas på plan som ska vara 60-85 x 35-50m.

KAPITEL III

DOMARE

1.

Domare
Arrangörsföreningen tillser att domare bokas (via lokala Domarklubben).

2.

Ersättning till domare
Arrangörsföreningen ska vid matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader. Man skickar sedan in originalkvitton till
Smålands FF som betalar ut ersättning till föreningen.

2.1

Aktuella domarersättningar
Arvode till domare utgår med 6:- / minut (240 kr per match 2x20 min, 180 kr per match 2x15 min) + ev. resa 30:- / mil.

KAPITEL IV

EKONOMISKA FÖRESKRIFTER

1.

Arrangerande förening
Arrangerande förening svarar för kostnader och behåller intäkter från arrangemanget.
Arrangerande förening får 1000:- i arrangörsbidrag.

2.

Gästande förening
Gästande förening står helt för sina kostnader.

KAPITEL V
1.
2.
3.

ÖVRIGT

I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SmFF:s tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.
Det är föreningens, ledarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i SmFF:s vid varje tid gällande
tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
TU äger besluta i frågor som inte förutsetts i dessa tävlingsföreskrifter.

