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MATCHBOKNING VIA FOGIS (påminnelse)
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!
DEFINITIVA SPELPROGRAM
Samtliga spelprogram för distriktets serier är att betrakta som definitiva söndagen den 1 april.
Skånes FF skickar inte spelprogram per post utan respektive förening hämtar själv sina aktuella spelprogram direkt från Fogis. Spelprogram får inte skrivas ut från Fogis före söndagen den 1 april.
Möjligheten att själv boka och ändra hemmamatcher i Fogis kommer att vara öppen under hela säsongen
i de serier där föreningen själv tillsätter domare, vilket bl.a. innebär att matchändringar under säsongen
fortlöpande kan bokas av föreningen utan särskilda ”matchändringsblanketter”.
Glöm inte att fortlöpande i Fogis uppdatera och koppla rätt kontaktperson till föreningens lag.
Manual för uppdatering av kontaktpersoner finns att hämta på: http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
RESULTATREGISTRERING
Hemmalaget ska senast 60 minuter efter spelad match registrera slutresultatet antingen via Fogis eller per
SMS till 0730-126 126. Ange i SMS: matchnummer mellanslag antal hemmamål mellanslag antal bortamål
Resultat och tabeller kontrolleras i efterhand när matchrapporterna inkommit och registrerats av Skånes FF
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GRUS/KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL
Inför stundande seriepremiär vill Skånes FF härmed informera om hur matcher som eventuellt inte kan
spelas p.g.a. ospelbar gräsplan i säsongens första match/matcher ska hanteras. TB 2 kap 27-28 §:
Planägare eller domare kan utfärda tillfälligt spelförbud för plan till följd av otjänlig väderlek eller icke
reglementsenlig utrustning. Spelförbud av mer permanent slag avgörs av planägare och/eller TK.
Om spelförbud utfärdas för gräsplan och reglementsenlig konstgräs- eller grusplan anvisas ska matchen
avgöras på denna. Match i distriktets serier och tillhörande kvalmatcher ska spelas på gräs-, grus- eller
konstgräsplan, som ska vara lägst 100 x 60 m och högst 110 x 75 m. TK kan bevilja dispens om särskilda
skäl föreligger från dessa villkor för ett år i taget
Följande gäller således vid match som inte kan spelas på grund av otjänlig väderlek eller ospelbar plan:
1) Matchen ska i första hand flyttas till, och spelas, på konstgräs- eller grusplan.
OBS! Motståndare kan inte neka att spela seriematch på konstgräs- eller grusplan, under
förutsättning att spelplanen är reglementsenligt enligt gällande tävlingsbestämmelser.
2) Om inte hemmalaget har tillgång till alternativ spelplan, enligt ovan, äger hemmalaget rätt att flytta
matchen till spelbar plan inom föreningens geografiska närhet på annan ort.
3) Byte hemma/borta, d.v.s. om bortalaget har spelbar plan kan matchen flyttas till denna plan, gäller
oavsett om bortalaget har gräs-, konstgräs- eller grusplan.
4) Först i fjärde hand, och när det inte finns någon alternativ spelplan att tillgå, kan matchen bokas om.
Det är hemmalagets skyldighet att omgående meddela Skånes FF när match bokats om samt att
snarast därefter meddela ny speldag. Uppskjuten eller avbruten match på grund av väder- och eller
planförhållanden ska spelas om i sin helhet på första tillgängliga speldag i berörda föreningars
spelprogram, om inte Skånes FF beslutar annat. Här har berörda föreningar rätt till en dags speluppehåll mellan matcherna. Vårmatch får inte skjutas upp till hösten!
Hemmalaget ansvarar för att kontakta bortalaget får att i samråd fastställa ny spelordning under
vårsäsongen med förslagsvis en vardagsmatch mellan två helgomgångar. Observera att nytt speldatum till ej
spelad match ska vara meddelad till Skånes FF inom tre (3) dagar från ordinarie matchdatum. Hemmalaget
ansvarar även för att berörda domare får meddelande om programförändringen.
Ombokning av matcher p.g.a. väderlek eller ospelbar plan är kostnadsfri och ska göras via, av båda berörda
föreningar undertecknad, matchändringsblankett. Planägare och föreningar uppmanas att se till att vid
dåligt väder ha en spelduglig konstgräs- eller grusplan iordningställd för match. Informera alla berörda i
föreningen och även motståndarlaget att vid dåligt väder skall matcherna inte ställas in utan spelas på
alternativ plan enligt ovan. För att underlätta, se till att spelarna har med sig skor både för gräs och grusspel
till både träning och match.
9-MANNA FOTBOLL
Skåne FF:s riktlinjer och rekommendationer: http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/spelregler/
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MATCHVÄRDAR
Fr.o.m. 2012 har Skånes FF tillsatt mer resurser inom barnfotbollsområdet. Målet med satsningen är att
barnfotboll ska vara på barnens villkor. Som en del i denna satsning har vi valt att erbjuda de föreningar som
vill en möjlighet att ha Matchvärdar på sina barn- och ungdomsmatcher.
Fram till och med 29 mars går det att söka medel via Idrottslyftet för att finansiera Matchvärdspaketen. För
att ingen förening ska missa denna möjlighet uppmanar vi er som ännu inte ansökt om Matchvärdspaketen
att gå in på http://www.skaneboll.se/barnfotboll/matchvardar/
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