SKÅNES FF INFORMERAR NR 4 l 2013-05-21
www.skaneboll.se l https://www.facebook.com/skanes.fotbollforbund

VARNINGSACKUMULERING (läs mer i gällande Tävlingsbestämmelser, kapitel 3, §.1-19)
Skånes FF påminner här om gällande tävlingsbestämmelser som hanterar bestraffning av spelare och ledare,
ackumulering av varningar, utvisningar samt spelares och föreningens ansvar. I distriktets seriespel och
DM-tävlingar för såväl juniorer som seniorer (herrar och damer både A- och B/U-lag) gäller följande:
Spelare som ådrar sig tre (3) varningar (d.v.s. singelvarningar i matcher) i olika matcher i samma tävling ska
stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match i vilken spelare är behörig att delta i.
Motsvarande gäller därefter varje gång spelaren ådragit sig tre (3) nya varningar, d.v.s. den 6:e, 9:e, 12:e …
Utvisad spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match spelaren är behörig att
spela. Observera att om spelare som erhåller målchansutvisning eller blir utvisad för grov förseelse under
match, och spelaren tidigare under matchen erhållit en varning, ska den varningen ingå i ackumuleringen av
varningar. Notera särskilt att de två varningar som utdelas till spelare som utvisas för lindrig förseelse
inte ska inräknas i den ackumulering av varningar som i övrigt tillämpas.
Spelare som övergår till annan förening för med sig de varningar och utvisningar spelaren erhållit i
representationslaget till den nya föreningens representationslag.
NY- ELLER AVANMÄLAN AV LAG TILL HÖSTSERIER
Ovanstående gäller distriktets seriegrupper som spelas som halvårsserier och följaktligen ska lottas om i
sommaruppehållet. Notera särskilt att det inte är tillåtet för föreningen att avanmäla 7-mannalag för att
sedan nyanmäla 11-mannalag. Tävlingskategorierna för respektive åldersklass gäller för hela tävlingsåret.
Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i höstserie.
Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som
under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang under hösten.
Tidplan:
vecka 25 – nyanmälan och/eller avanmälan av lag (via ifylld blankett till Skånes FF, ej direkt i Fogis)
vecka 28 – preliminär spelordning (lottning och spelschema) presenteras via mail, Fogis och hemsidan
vecka 30 – bokning av föreningens hemmamatcher (senast den 28/7 via föreningens inloggning i Fogis)
vecka 30 – definitiv spelordning (spelschema får skivas ut från Fogis fr.o.m. tisdagen den 30/7)
UDM-FINALER 2013
I samarbete med Sjöbo IF arrangerar Skånes FF årets finaldag i ungdoms-DM lördagen den 31 augusti.
Finalerna spelas på naturgräs (alternativt konstgräs vid otjänlig väderlek) på Sjöbo Idrottsplats.
Spelschema och mer information kommer under hösten att presenteras på www.skaneboll.se
FOGIS OCH WWW.SKANEBOLL.SE
Frågor gällande Fogis eller Skånes Fotbollförbunds hemsida skickas till fogissupport@skaneboll.se
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DISTRIKTETS HÖSTSERIER 2013
Efter genomförda vårserier och efter indelning med hänsyn till vårens resultat kommer tävlingsavdelningen
under vecka 26-28 att skapa och fastställa nya höstserier som efterhand läggs ut på www.skaneboll.se, se
under ”Verktygslåda” och ”Serier/Tävlingar”. Spelprogram för föreningens alla deltagande lag finns
självfallet också att se och hämta via föreningsinloggningen i FOGIS.
Det är förbehållet Skåne FF:s tävlingsavdelning, med stöd av gällande tävlingsbestämmelser, att fatta beslut
om definitiv serieindelning för distriktets höstserier. Det finns således ingen remisstid med möjlighet för
enskilda lag eller föreningar att i efterhand lämna önskemål till höstens seriesammansättning. Eventuell
efteranmälan (se tidplan ovan) kan endast tillgodoses i mån av s.k. vakanta platser i den genomförda
lottningen. Kontakta vid efteranmälan Skånes FF per telefon 040-59 02 00. Avanmälningar till höstens
seriespel ska ske skriftligen, via ifylld blankett som finns att hämta på www.skaneboll.se/blanketter
Samtliga lag som fullföljer vårens seriegrupper kommer automatiskt att erhålla serieplats i höstserie.
Nyanmälan behöver endast göras för helt nya lag, som inte redan deltagit under våren, eller för lag som
under våren utgått eller uteslutits men nu ska återanmälas för nytt lagengagemang under hösten.
Bokning av matcher i Fogis
Respektive förening bokar själv utan spelordningsmöte datum och avsparkstider för sina egna lags
hemmamatcher. Angivet datum i lottningen gäller som ”sista datum” för respektive omgång. Hemmalaget
bestämmer datum och tid till matcher som förläggs till lördagar eller söndagar. I de fall matcher förläggs till
helgfria vardagar ska motståndarna kontaktas för ett godkännande. Normalt ska matcherna med undantag
för enstaka mitt-i-veckan-omgång 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. I de fall föreningen inte själv äger sin spelplan ska naturligtvis matcherna först bokas hos
berörd planägare (Fritidsförvaltning, Idrottsservice eller motsvarande) innan matcherna bokas i Fogis.

Föreningens hemmamatcher i höstserier ska vara bokade i FOGIS senast söndagen den 28/7.
Definitiv spelordning får skrivas ut från Fogis fr.o.m. tisdagen den 30/7.

Kontrollera själv i föreningen noggrant att alla matcher bokas på rätt datum och tid i rätt spelomgång.
Manual för bokning av matcher finns på http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/. Det finns även möjlighet
att via inloggningen ändra lagens spelplats, exempelvis då lag spelar på annan idrottsplats eller plan än den
som är kopplad till hela föreningen. Matchbokningen via FOGIS stänger måndagen den 29/7.
Behöver Ni hjälp med matchbokningen? Kontakta Skåne FF:s Tävlingsavdelning på telefon 040-59 02 00.
NY PERSONAL PÅ TÄVLINGSAVDELNINGEN
Tävlingsavdelningen har sedan den 1 maj utökat sin personalstyrka med Anette Hansson som bl.a. kommer
att arbeta med distriktets flick- och damserier. Anette hanterar också beställningar/utskick av spelarlegitimationskort. Kontaktuppgifter: anette.hansson@skaneboll.se eller (040-59 02 20.
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TRÄNARUTBILDNING
Såhär ser höstens och vårens program för tränarutbildningarna ut:
Kursanmälan till Skånes FF via Fogis, eller anmälningsblankett (finns på www.skaneboll.se)
Avspark

13 oktober

Hässleholm

Ledarskap BAS 1
Spelförståelse BAS 1
Teknik BAS 1
Träningslära/Målvaktsspel BAS 1

10 november
1 december
9 februari 2014
16 mars 2014

Lund
Kristianstad
Malmö
Helsingborg

Ledarskap BAS 2
Spelförståelse BAS 2
Träningslära/Målvaktsspel BAS 2
Teknik BAS 2
Diplomkurs BAS

11-13 oktober
9-10 november
25-26 januari 2014
5-6 april 2014
17-20 oktober

Landskrona
Malmö
Helsingborg
Ljungbyhed
Malmö

Målvaktstränarutbildning BAS 1
Målvaktstränarutbildning BAS 2

11-13 oktober
28-30 mars 2014

Helsingborg

Specialkurser:
Uttagningskurs Avancerad

11 och 12 november

Malmö

SKÅNELÄGER
Dags för Skåneläger i Staffanstorp – så här ser det ut:
Flickor 14 14-17 juni
Flickor 15 14-16 juni
Flickor 16 15-16 juni
Pojkar 14
17-20 juni
Pojkar 15 17-19 juni
Pojkar 16
18-19 juni
7-MANNA I TÄVLINGSKATEGORIER 13 ÅR OCH ÄLDRE
Skånes FF vill härmed på förekommen anledning påminna om några viktiga delar i tävlingsbestämmelserna
(TB 2 kap 55§) för 7-mannafotboll. Det finns sedan några år tillbaka möjlighet att delta med 7- eller 9mannalag i tävlingskategorier för spelare som är 13 år och äldre. Om lag BK Fotboll (9m) exempelvis möter
IFK Fotboll (7m) i en serie för pojkar eller flickor 13 år så ska denna match spelas enligt 7-mannaregler på en
7-mannaplan. Men det är då viktigt att komma ihåg att i tävlingskategorier 13 år och äldre så gäller inte
undantagen som annars gäller för åldergrupperna t.o.m. 12 år!
Se http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/tavlingsbestammelser/ och skriv gärna ut text från TB till
era föreningsdomare och ledare i de aktuella seriegrupperna som innehåller 7-mannalag.
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REGLER 7 – MANNA FOTBOLL
På förekommen anledning vill Skånes FF påminna om nedanstående regel:
Målvaktsutspark/utkast och inspark
Inspark:
Insparken får utföras från valfri plats inom straffområdet. Målvakten får dessutom sätta bollen i spel
genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta den. Bollen är i spel när
den lämnat straffområdet.
En inspark får inte sparkas (på liggande boll, hel- eller halvvolley) eller kastas så att bollen går över mittlinjen
utan att den först tagit mark eller vidrört en med- eller motspelare på egen planhalva.
Brott mot detta bestraffas med indirekt frispark till motståndarna på mittlinjen.
Målvaktsutspark/utkast (bollen är i spel):
När bollen är i spel får inte målvakten inom det egna straffområdet förpassa bollen direkt över mittlinjen
utan att den först tagit mark eller vidrört en med- eller motspelare på egen planhalva.
(gäller vid rullande/liggande, hel- eller halvvolley samt utkast från händerna)
Brott mot detta bestraffas med indirekt frispark till motståndarna på mittlinjen.
Det är däremot tillåtet för målvakten, då bollen är i spel, att utanför straffområdet sparka bollen direkt
över mittlinjen.
SAMMANFATTNING: Bollen får ALDRIG spelas/kastas inom straffområdet och direkt över mittlinjen.
Gäller alltså både vid inspark och när bollen är i spel.
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