Till/
Deltagande föreningar

Jönköping 2013-03-08

Information JDM P-19 Intersport Cup 2013
Tävlingstyp
Då antalet anmälda lag 2013 är 12 st så blir det inget gruppspel i omgång 1 utan
tävlingen är en ren Cuptävling som startar med åttondelsfinaler.
De fyra lagen som deltar i U19-Allsvenskan och U19-Div 1 står över 1/8-finalerna och
går in i kvartsfinalspelet. I övrigt har fri lottning skett till 1/8-finalerna.
Speldag
Sista speldag för alla matcher finns på bifogat spelprogram. Om tvist uppstår om
speldag spelas matchen på utsatt sista speldag.
Meddela överenskommen speldag så fort som möjligt till kansliet.
Finalen har ingen sista speldag utan där spelas den enligt ök. med finallagen.
Domare

Domare tillsätts av SmFF och de lokala domarklubbarna men arrangerande
förening kontaktar alltid sin domarklubb för att bekräfta tillsättningen. Domare
bjuds sedan in på sedvanligt sätt.
Matchrapport
Elektronisk matchrapport som skrivs ut via Fogis används.
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Resultatrapportering - domarens ansvar
Direkt efter spelad match ska domaren rapportera matchen på SMS 0730-126 126 eller
via domarens Fogisinloggning.
Föreningarna kan fortfarande vara behjälpliga och hjälpa till. Bättre att två gör det än
ingen!
På bifogat spelprogram finns matchnummer för samtliga matcher, detta ska uppges vid
rapportering.
Matchavgörande

Då hela JDM P19 är en Cuptävling så ska matcherna avgöras. Är match
oavgjord efter full tid tillgrips förlängning 2 x 15 min och är det även då
oavgjort avgörs matchen med straffsparkar enligt SvFF:s regler
Information
För att se vilka lag som går vidare och vilka man får möta, plus övrig info, se
www.smalandsfotbollen.se Tävling Senior/Smålandscupen/JDM P-19.
Är det några ytterligare frågor kontakta undertecknad.
Lycka till!
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