SKÅNES FF INFORMERAR NR 3 l 2013-03-11
www.skaneboll.se l https://www.facebook.com/skanes.fotbollforbund

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/
DOMARRAPPORTER/SPELARFÖRTECKNING (PÅMINNELSE)
De traditionella gamla ”matchrapport” blocken (tryckta blanketthäfte röda/gula) gäller inte längre!
Skånes FF tillämpar elektroniska domarrapporter på fastställt formulär från Fogis i serie-, kval- eller
slutspelsmatcher i följande tävlingskategorier;
Damer A- och U-lag, Herrar A-, B-, Veteran- och Juniorlag.
Skåneserier för pojkar 14-16 år,
Zonserier för pojkar och flickor 15-16 år.
Samtliga DM-tävlingar
Förbundsserier och kval till förbundsserier, som administreras av Skånes FF.
Elektronisk domarrapport i ett (1) exemplar från Fogis upptagande spelares (11+5) och funktionärers (6) föroch efternamn samt resultat ska gemensamt undertecknas av domare och lagledare efter matchen. Genom
undertecknandet av spelarförteckningen godkänner respektive lagledare innehållet vad avser uppgifter
angående egna laget. Detta inkluderar uppgifter om varningar, utvisningar etc. Endast personer som är
upptagna på spelar-förteckningen äger rätt att befinna sig på bänken/tekniska området.
Det är nu hög tid för varje berörd föreningsledare att sätta sig in i detta moment!
Notera särskilt att en förutsättning för att hämta personer från Fogis till en domarrapport är att ledaren och
spelaren i fråga är registrerad i Fogis för föreningen (eller om tillämpligt i annan förening vid utlåning av
amatör med dubbel bosättning eller vid spel med kombinerat lag).
________________________________________________________________________________________________

För åldersgrupperna 9-14 år (undantaget pojkar 14 Skåneserier och DM-tävlingar för 14 år) gäller
att Spelarförteckning i två (2) exemplar per match hämtas från: http://www.skaneboll.se/blanketter/
Spelarens födelsedata (åå-mm-dd) anges första gången spelaren deltar i laget, därefter behöver endast
födelseår (åå) anges. Efter genomförd match i åldersgrupperna 9-14 år (undantaget pojkar 14 Skåneserier och
DM-tävlingar för 14-år) ska respektive lagledare underteckna de två (2) exemplaren av spelarförteckningen
och byta det ena exemplaret med motståndarlaget som ska spara spelarförteckning minst under innevarande
spelår. Spelarförteckning ska på anmodan insändas till Skånes FF. Förening som inte insänder spelarförteckning på anmodan av Skånes FF kan i yttersta fall uteslutas ur seriesystemet av TK.
Elektronisk domarrapport i två (2) exemplar från Fogis får användas även för åldersgrupperna 9-14 år!
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GRUS/KONSTGRÄS ISTÄLLET FÖR GRÄSSPEL
Med anledning av det ”vinterväder” som fortfarande råder i stora delar av distriktet vill Skånes FF här inför
stundande seriepremiär kort informera om hur matcher som eventuellt inte kan spelas p.g.a. ospelbar
gräsplan i säsongens första match/matcher ska hanteras. Gällande tävlingsbestämmelser (TB) anger följande:
TB 2 kap 29 §:
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 Skåne FF:s
tävlingskommitté (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 tävlingsmatch, arrangerad av Skånes FF, som inte kan spelas på grund av otjänlig
väderlek eller ospelbar plan:
1) Matchen ska i första hand flyttas till konstgräs- eller grusplan.
Motståndare kan inte neka att spela tävlingsmatch på konstgräs- eller grusplan under
förutsättning att spelplanen är reglementsenligt enligt gällande TB.
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
till annat speldatum under våren. Match får inte skjutas upp till hösten!
Hemmalaget ansvarar för att kontakta bortalaget för att i samråd fastställa ny spelordning med förslagsvis
en vardagsmatch mellan två helgomgångar.
OBS! Match får inte ”skjutas upp” utan att en ny spelordning fastställs i samråd med berörd motståndare!
Det är hemmalagets skyldighet att, via komplett ifyllt ändringsformulär med ny spelordning, meddela
Skånes FF om matchändring. Ändringsformulär finns på http://www.skaneboll.se/blanketter/.
Skånes FF debiterar inte ändringsavgifter för matcher som ändras p.g.a. otjänlig väderlek eller ospelbar plan!
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.
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.
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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.
9-MANNA FOTBOLL
Skåne FF:s riktlinjer och rekommendationer: http://www.skaneboll.se/domarverksamhet/spelregler/
TEKNISKT OMRÅDE
Tekniskt område ska vara markerat på planer där A-lagsfotboll, damer och herrar, spelas. I övriga distriktsserier tillämpas inte denna bestämmelse, dock ska regler/anvisningar för tekniskt område gälla om sådant
finns markerat. Matcher får inte ställas in om tekniskt område saknas, dock ska detta rapporteras till TK.
Notera särskilt att endast de personer (ledare och avbytare/ersättare) som är upptagna på domar- eller
matchrapporten äger rätt att vistas i det tekniska området. Mer information finns i ”Spelregler för Fotboll”.
NOLLTOLERANS
Skånes FF vill här påminna alla distriktets föreningar om den sedan år 2006 gällande ”Nolltolerans” som
syftar till att motverka fysiskt och verbalt våld inom Skånsk fotboll så att vi bl.a. kan uppnå…
-

att vi får en drägligare arbetsmiljö för domarna
att fotboll för barn kan bedrivas på barns villkor
att regelkunskapen ökar hos alla berörda parter
att utslagningen inom ungdomsfotbollen inte sker alltför tidigt
att fler ska kunna spela fotboll längre

Nolltolerans gäller för alla, såväl spelare, ledare, funktionärer, åskådare som föräldrar etc.
Mer information om distriktets nolltolerans finns att tillgå på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
BARNFOTBOLL – POJKAR/FLICKOR 9 ÅR ELLER YNGRE
Inför årets seriestart i distriktets barn- och ungdomsserier vill vi här påminna om att serierna för pojkar och
flickor 9 år spelas utan resultatregistrering och serietabeller. Respektive lag ska dock efter varje spelad match
rapportera slutresultatet via SMS. Matchnummer till 9-års-matcherna finns att skriva ut från Fogis.
Det är inte tillåtet för föreningen att själv via egen hemsida eller motsvarande skapa serietabeller för pojkar
och flickor 9 år eller yngre.
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