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RB 1 KAP 11§ - 1 SEPTEMBER REGELN (påminnelse)
1 september-regeln
Spelare vars övergångsanmälan eller ansökan om speltillstånd inkommit den 1 september eller senare samt
spelare med begärd spelklarhet efter den 7 september får inte delta i den nya, eller i förekommande fall
lånande enligt 2 kap 20 §, föreningens representationslag eller övriga lag i representationsserierna i
resterande serie-, kval- eller slutspelsmatcher, matcher ingående i Svenska Cupen, SM-slutspel för flickor,
eller i pojk- och juniorallsvenskan eller i kvalificeringsspel till pojk- och juniorallsvenskan, innevarande
säsong. Begränsningar i representationsrätten i nya föreningen gäller både nationell övergång och
internationell övergång till Sverige samt vid förstagångs- och nylicensiering.

SENIORSERIER 2013
Föreningar som avanmält sig, utgått eller blivit uteslutna och därmed inte fullföljt 2012 års seriespel,
men som önskar återanmäla sig ska göra detta skriftligen till Skånes FF senast den 15:e oktober.
Anmälningsblankett finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/blanketter/

VIKTIG INFORMATION – WALK-OVER (WO) (påminnelse)
Notera särskilt att herrar A- och B-lag samt damer A-lag, 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 föranleder walk-over enligt ovan inte
uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd uteslutningsavgift om 3000kr.

INGA INSTÄLLDA MATCHER I DE ÅTERSTÅENDE SERIEOMGÅNGARNA
Mot bakgrund av tidigare års erfarenhet och då vi nu står inför slutspurten av årets seriespel har Skåne FF:s
Tävlingskommitté (TK) beslutat att matcher i de sista omgångarna i princip inte får ställas in. Förenings
reservplan eller annan plan i kommunen/på hemorten ska användas oavsett underlag – konstgräs eller grus.
Det är viktigt att ni omgående tar kontakt med Skåne FF:s tävlingsavdelning om ni har anledning att
ifrågasätta spel även på reservplanen. Om reservplanen inte håller föreskrivna mått, minst 100x60m, ska
hemmalaget insända en skriftlig dispensansökan. Hemmalaget ska i god tid meddela gästande lag och
domarfunktionärer om annan spelplan/spelunderlag.

UPPSKJUTNA MATCHER
Berörda föreningar 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
http://www.skaneboll.se/blanketter/
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DISTRIKTSMÄSTARE 2012
Skånes FF gratulerar de ungdomslag enligt nedan som nu kan titulera sig ”skånska mästare"!
Ett varmt tack till vår samarbetspartner, Sjöbo IF, som på ett mycket förtjänstfullt sätt gjorde det möjligt att
genomföra årets finalspel. Distriktsmästare 2012:
F14
P14
F16
P16

Södra Sandby IF
Malmö FF
IF Limhamn Bunkeflo
Malmö FF

DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i FUTSAL spelas enligt nedan. Distriktets platser i 2012/2013-års
Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar. Mer information och inbjudan med
anmälningsblankett återfinns inom kort på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 1 december 2012
spelas den 2 december 2012
spelas 8-9 december 2012
spelas 12-13 januari 2013

Kirsebergs Sporthall i Malmö
Kirsebergs Sporthall i Malmö
Nils Holgersson hallen i Skurup
Nils Holgersson hallen i Skurup

TÄVLINGSSANKTION FÖR INOMHUS/VINTERTURNERINGAR
Inför den stundande inomhus/vintersäsongen vill Skånes FF härmed informera om att det tillsvidare
fortfarande är tillåtet att anordna och spela inomhustävlingar enligt den traditionella modellen five-á-side.
DM och SM kommer som tidigare år att spelas enligt modellen Futsal. Glöm inte att förening som avser att
arrangera turnering ska ansöka om tillstånd för detta senast en (1) månad före turneringsgenomförandet.
OBS! En kopia på arrangörens ”officiella” inbjudan ska bifogas till alla ansökningshandlingar gällande
tävlingssanktion, detta gäller såväl inomhus som utomhustävlingar.
Det är inte tillåtet att arrangera tränings- eller s.k. vinterturneringar utan beviljat tävlingstillstånd från
Skånes FF, oavsett om det endast gäller träningsmatcher (gäller ej en enskild träningsmatch mellan lag från
två föreningar). För mer info se; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/arrangera-cuptavling/
På förekommen anledning påminner Skånes FF här även om gällande TB 1 kap §.2.
Detta innebär i klartext att turneringsarrangör för sanktionerad tävling inte kan medge ”icke existerande”
föreningar eller andra konstellationer av lag deltagande i sin turnering. Endast existerande (ej vilande)
förening som är medlem i SvFF äger rätt att delta i sanktionerad turnering.
Se http://www.skaneboll.se/forbund/foreningar/ eller kontakta Skånes FF vid minsta tveksamhet.
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