Tävlingsföreskrifter för DM 2014
Herrar, damer och juniorer
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Tävlingsstyrelse och administration
DM tävlingen administreras av Värmlands Fotbollförbund. VFF:s
Tävlingskommitté är tävlingsstyrelse. För turneringen gäller SvFF:s
tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar samt särskilda bestämmelser. Det är
föreningens, ledaren, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om
innehållet i förbundets vid varje tid gällande tävlings- och
representationsbestämmelser samt övriga tävlingsregler.
Anmälan
Rätt att delta har samtliga föreningar tillhörande Värmlands Fotbollförbund.
Lagens serietillhörighet 2014 gäller under hela tävlingen. Föreningen får endast
anmäla ett lag i respektive tävling. Anmälan ska ske i FOGIS och vara anmält
senast 31 januari 2014. 4 st. lag måste vara anmälda till en DM-tävling för att det
ska bli något spel i aktuell tävling.
Anmälningsavgift
Herrar och damer: 1200:Juniorer: 1000:Anmälningsavgiften kommer att faktureras.
Lag som utgår/uteblir
Lag som uteblir från match ska erlägga wo-avgift uppgående till dubbla
startavgiften. Anmälningsavgiften återbetalas inte.
Tävlingsmetod m.m.
Matcherna i DM spelas med direkt utslagning. Matcherna får inte sluta
oavgjorda. DM för herrar och damer är kvalificerande till Svenska Cupen för
klubblag, damer 2015-16 och herrar 2014-2015.
Avbytare gäller i denna tävling.
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Speltid avgörande med förlängning och straffsparkar
Speltid 2 x 45 min. Om match är oavgjord vid ordinarie speltidens slut sker
förlängning om 2 x 15 minuter. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips
straffsparkstävling i enlighet med vad som föreskrivs i spelregler för fotbollen.
Speldagar arrangemang
Värmlands Fotbollförbunds TK genomför lottning och fastställer sista speldag
för varje omgång (som även framgår av inbjudan). Spelordning, se VFF:s
hemsida, www.varmlandsff.se/resultat.
Hemmalag
För herrar och damer gäller att fr.o.m. 1:a omgången fram till och med semifinal
har lag från lägre division hemmamatch. I finalen avgör VFF vem som har
hemmamatch. Om lag som tillhör samma divisionsnivå spelar mot varandra
gäller att seger i bortamatch i föregående omgång, ger hemmamatch i kommande
omgång. Har båda lagen segrat borta eller hemma bestäms hemmaplan genom
att i spelordningen först nämnda lag är hemmalag.

Spelplan
Lägsta tillåtna mått 100 x 60 m. Ingen förening kan neka att spela i elljus, på
konstgräs eller grus.
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Matchdag, tid för avspark
Överenskommelse om tid för avspark och i vissa fall matchdag, ska snarast och
senast 3 dagar efter mottagande av lottning träffas mellan föreningarna.
Skulle hemmalag ej kunna ordna fram spelplan kan matchen spelas på
bortalagets plan
Brister i kontakt mellan lagen kan medföra att det ena eller båda lagen riskerar
uteslutning
När uppgörelse träffats så ska hemmalag kontakta VFF:s kansli och meddela
datum och tid för matchen så att vi får rätt information på hemsidan och kan ta
ut domare.
Domare, assisterande domare och ersättning
När hemmalag meddelat VFF:s kansli matchdag och tid utser VFF:s
domarkommitté domare, kontaktperson: Fredrik Sandström tel. 054-770 71 02,
e-post: fredrik.sandstrom@varmlandsff.se.
När lag från div. 5 herrar eller högre är ena parten ska match spelas med
tredomarsystem. HD och AD. Samma gäller för damer när lag från div. 3 eller
högre är ena parten.
JDM: När lag från U19-Allsvenskan är ena parten ska match spelas med
tredomarsystem HD och AD. Om inte annat önskas spelas övriga matcher med
endomarsystem HD. Finalen spelas alltid med tredomarsystem HD och AD.
Domarlista delges förening genom FOGIS. Uttagna domare inbjuds av
hemmalag. Ersättning till domare och assisterande domare utgår med belopp
motsvarande lagens högsta serietillhörighet dock högst div. 4 för herrar, div. 3
för damer (En uppgörelse som träffats med Värmlands Domarförbund).
Ersättning JDM enligt J19. Hemmalag (arrangerande) förening ska vid
matchtillfället utbetala samtliga domarkostnader.
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Spelarförteckning
Spelarförteckningen ska hämtas i FOGIS, s.k. Elektronisk matchrapport. Tre ex.
ska skrivas ut till varje match. Ett ex. till domaren, ett ex. till motståndaren och
ett ex. behåller ni själva. Elektronisk matchrapport är obligatorisk i DM och
seriespel.
Lånade spelare på dubbel bosättning kan inte representera förening i DM
Resultatrapportering.
Domaren skall SMS: a resultatet på 0730-126 126 direkt efter matchen slut.
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Glöm inte att marknadsföra och meddela massmedia när matchen spelas.
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Kontaktperson: VFF:s kansli Keith Öhman, 054-770 71 04.
Tävlingsledare: Mathias Jonsson, 070-366 12 90.
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