INFORMERAR

Nr 3/ 2012 MALMÖ 2012-03-02

INBJUDAN TILL UNGDOMSZONMÖTE (påminnelse)
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
Mer information finns på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/ungdomszonmöte
DEFINITIV SERIEINDELNING
Skånes FF har nu fattat beslut om definitiv serieindelning för distriktets Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne-,
och 17-15 års serier. Se indelningen i Fogis eller på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/
Synpunkter eller andra önskemål kan inte längre lämnas för ovan nämnda tävlingskategorier.
MATCHBOKNING VIA FOGIS
Spelprogrammen (lottningen) till distriktets Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne- och 17-15 års serier är klara
och Fogis är nu öppet för bokning av hemmamatcher enligt nedanstående förutsättningar.
Bokning av hemmamatcher
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstid för sina lags hemmamatcher.
Logga in via föreningsinloggningen i Fogis och boka föreningens hemmamatcher genom att klicka på
flikarna i följande ordning: Förening – Lag – Matcher
Manual för bokning av matcher i Fogis 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, se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/spelordningsmote/
Dam U-, Veteran-, Junior-, Skåne- och 17-15 årsserier
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 26/3
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.
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher och anläggningar stängs tisdagen den 27/3!
Sanktans Barn- och Ungdomsserier 9-14år:
Föreningens hemmamatcher ska vara bokade i Fogis SENAST MÅNDAGEN DEN 26/3
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.
Möjligheten för föreningen att själv boka/ändra matcher och anläggningar är öppen under hela året!
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SERIEINDELNING AV SANKTANS UNGDOMSSERIER 9-14ÅR
Skåne FF: s tävlingsavdelning har efter av- och efteranmälningar samt inkomna synpunkter/önskemål
reviderat den preliminära seriesammansättningen för Sanktans ungdomsserier 9-14år. Det reviderade
indelningsförslaget finns publicerat på: http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/seriespel/
Beslut om definitiv serieindelning fattas av respektive zonmöte som äger rum den 5-8 mars.
OBS! skriv själv ut och ta med indelningsförslaget till zonmötena.
DOMAR- OCH MATCHRAPPORTER
Alla distriktets serier i tävlingskategorier 17 år och äldre tillämpar elektroniska domarrapporter från Fogis.
Det är nu hög tid för varje berörd föreningsledare att sätta sig in i detta moment, vilket även gäller för
distriktets DM-tävlingar som startar med gruppspel i vecka 9-10-11. Notera särskilt att en förutsättning för
att hämta spelare från Fogis till en domarrapport är att spelaren i fråga är licensierad eller registrerad i Fogis
för föreningen (eller om tillämpligt i annan förening vid utlåning av amatör med dubbel bosättning).
För tävlingskategorier 16 år och yngre tillämpas matchrapporter (gula eller röda blanketthäfte).
Blanketthäfte som täcker hela årets tävlingsverksamhet delas ut till berörda föreningar i samband med årets
ungdomszonmöte den 5-8 mars – missa inte detta tillfälle att hämta förenings matchrapporthäfte!
UNGDOMS- OCH FÖRENINGSDOMARKURSER (påminnelse)
Glöm inte att utbilda era ungdomsdomare innan serierna kör igång. OBS! Domarna måste ha genomgått en
utbildning 2012 och inneha legitimation för att få döma. Kontakta ansvarig instruktör och boka in när ni
önskar ha er utbildning. All information finns på http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/utbildning/
TILLSÄTTNING AV FÖRENINGSDOMARE
Enligt TB 2 kap §.37 är det tillåtet för föreningen att ha egna föreningsdomare enligt följande:
I juniorserier, kval/division 3-4 herrar, division 3 damer U-lag, oldboysserier samt i zonserierna för P17,
P16 och P15, kan föreningen själv, efter skriftlig ansökan till Skånes FF:s domaravdelning tillsätta egna
föreningsdomare som har genomgått utbildning 2012.
OBS! Anmälan om egna föreningsdomare skall vara Domaravdelningen tillhanda senast den 16/3!
Efter detta datum tillsätter Skånes FF distriktsdomare i ovan nämnda tävlingskategorier.
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