INFORMERAR

Nr 1 / 2012 MALMÖ 2012-01-27

KALLELSE TILL SPELORDNINGSMÖTE (påminnelse)
Kallelse och information till 2012-års spelordningsmöte för seniorlag finns på www.skaneboll.se.
De obligatoriska spelordningsmötena för distriktets seniorlag, som deltar i damer division 3-5, herrar A-lag
division 4-7 och herrar B-lag division 1-4, äger rum under vecka 5-7. Mötesöversikt med datum och starttid
för respektive seriegrupp finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Föreningen ska skicka en 1-2 representanter (matchledare/lagledare) som äger rätt att fatta beslut i
spelordningsfrågor. För bästa planering av den kommande tävlingssäsongen bör föreningen i god tid före
respektive spelordningsmöte internt först fördela lagens tider och därefter kontakta de andra föreningarna i
respektive seriegrupp för överenskommelser om spelordning. Notera särskilt följande punkter;
-

hemmalaget bestämmer själv speldatum och avsparkstid för matcher som spelas på helgdagar
vid spel på vardagar ska berörda lag vara överens om spelordningen
matcher får inte förläggas i strid med Skåne FF:s ”styrning av speldagar” (se www.skaneboll.se)
kvällsmatcher utan elljus ska starta minst två (2) timmar före solens nedgång enligt SMHI:s tablå

INBJUDAN TILL SERIESPEL 2012 (påminnelse)
Skånes FF inbjuder distriktets föreningar att anmäla sina lag till 2012-års tävlingssäsong.
Inbjudan med utförlig information, tävlingsregler och förutsättningar för kommande års seriespel finns på
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/. Föreningen anmäler i likhet med säsongen 2011
sina deltagande lag via FOGIS, d.v.s. det finns inte längre några ”pappersblanketter” att skriva ut, fylla i
och skicka in. Uppdaterad manual för anmälan av lag i FOGIS finns på www.skaneboll.se.
Det är av största vikt att alla föreningar tar del av Skåne FF:s anvisningar i den uppdaterade anmälningsmanualen och vid frågor eller behov av hjälp kontaktar IT- eller Tävlingsavdelning (040-590 200.
Anmälningsperioden för anmälan till Seriespel är öppen i Fogis fr.o.m. 2012-01-01 t.o.m. 2012-01-31.
NYA SPELARE I FÖRENINGEN?
Ni har väl inte glömt att spelarelegitimation ska innehas av alla licensierade spelare, d.v.s. från och med det
år spelaren fyller 15 år, vid spel i Skåne FF:s administrerade tävlingar (gäller inte i SvFF:s förbundsserier).
Alla spelare ska till domaren före match uppvisa av Skåne FF utfärdad spelarlegitimation. Finns inte spelarlegitimationskort med ska annan fotolegitimation uppvisas för att spel ska godkännas, dock utgår en
straffavgift om 50kr/spelare för föreningen. Spelare som uppvisar annat legitimationskort ska av domaren
markeras på avsedd plats i domar- eller matchrapporten med ”S”. Blankett för komplettering och beställning
av legitimationskort finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/blanketter/
DISTRIKTSMÄSTERSKAP, DM 2012
Distriktets DM-tävlingar som startar i vecka 9 är nu lottat. Spelprogram, information, föreskrifter och annan
viktig information finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/. Se inbjudan och särskild
lottningsinformation på hemsidan angående vilka lag som seedats och därmed står över gruppspel eller
första/andra slutspelsomgång. Frågor angående DM besvaras av tävlingsavdelningen (040-590 200.
För att i möjligaste mån få ett sportsligt rättvist gruppspel där alla matcher genomförs debiteras alla walkover (WO) enligt gällande TB med 2000kr/lämnad walk-over! I gruppspel är det tillåtet att lämna en WO.
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KOM-IHÅG-DATUM SERIESPEL
2012
v. 5-7

Seniorserier
Spelordningsmöte herrar A-lag (div.4-7), damer (div.3-5) samt herrar B-lag (div.1-4)

2012
31/1
13/2
19/2
9/3
26/3
1/4

Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne-, 17-15 år
Sista datum att anmäla lag via Fogis till Skånes FF
Preliminär serieindelning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till prel.serieindelning
Preliminär spelordning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis

2012
31/1
17/2
26/2
2/3
5-9/3
16/3
26/3
1/4
17-20/5

Barn- och ungdomsserier 14-9 år
Sista datum att anmäla lag via Fogis till Skånes FF
Preliminär serieindelning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum att skriftligen lämna föreningens synpunkter till prel.serieindelning
Reviderat förslag presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Ungdomszonmöte med möjlighet att lämna föreningens synpunkter till prel.serieindelning
Preliminär spelordning presenteras på www.skaneboll.se (även via Fogis och E-post)
Sista datum för föreningen att boka matchdatum och speltider till hemmamatcherna i Fogis
Definitivt spelprogram får skrivas ut från www.skaneboll.se alternativt via Fogis
Cuphelg (inga seriematcher får utan motståndares medgivande bokas under dessa dagar)

LICENS OCH UNGDOMSREGISTRERING
Spelare ska fr.o.m. det licensår spelaren 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.
Spelare 12-14 år ska ungdomsregistreras i FOGIS fr.o.m. det år spelaren fyller 12 år. En spelare får endast
vara registrerad som fotbollsspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle. Information, blanketter och
intyg finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/licens-registrering-o-forsakring/
ZONLÄGER INBJUDAN
Dags att anmäla till årets zonläger för pojkar och flickor födda 1998 och 1999.
Inbjudan hittar ni på vår hemsida www.skaneboll.se
BARN- OCH UNGDOMSZONMÖTE
Boka nedanstående datum för årets barn- och ungdomszonmöte, inbjudan kommer inom kort.
5/3 – Nordvästra Skåne, Helsingborg IF:s konferens på Olympia
6/3 – Sydvästra Skåne, Malmö FF:s media- och konferenslokal på Swedbank Stadion (ingång 27)
7/3 – Sydöstra Skåne, Örums Nygård (Örumsvägen 141 i Löderup)
8/3 – Nordöstra Skåne, Göingeskolan i Broby
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