Tävlingsföreskrifter för ungdomsserier 2010
Åldersgränser
Måste noggrant iakttagas. Spelare som fått beviljad åldersdispens får endast representera det lag
spelaren fått dispens för, undantag kan beviljas för provspel i äldre åldersgrupp.
Matchtider:
Div 1 16-17 år F + P
Div 2 15-16 år F + P
Div 3 14-15 år F + P
Div 4 13-14 år F + P
Div 5 12-13 år F + P
11 år
F+P
10 år
F+P
9 år
F+P
8 år
F+P

2 x 40 min
2 x 40 min
2 x 35 min
2 x 35 min
2 x 30 min
2 x 30 min
2 x 25 min
2 x 25 min
2 x 20 min

(11-manna)
(11-manna)
(11-manna)
(11-manna)
(9-manna)
(7-manna)
(7-manna)
(5-manna)
(5-manna)

Antal spelare 11 + 5
Antal spelare 11 + 5
Antal spelare 11 + 5
Antal spelare 11 + 5
Antal spelare 9 + fritt antal
Antal spelare 7 + fritt antal
Antal spelare 7 + fritt antal
Antal spelare 5 + fritt antal
Antal spelare 5 + fritt antal

Åldersdispens
Se Tävlingsbestämmelser 2010 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor)
Speldagar
I de serier där speldagar fastställts i samråd med berörda föreningar på
spelordningssammanträde gäller dessa som speldagar. I övriga spelgrupper är angiven speldag
sista speldag inom resp. omgång. Överenskommelse om tidigare speldag får träffas mellan
föreningarna. Om överenskommelse inte träffas gäller angiven speldag. Överenskommelse om
match skall ske i god tid, helst en vecka före speldag.
Vid spel på annat underlag än gräs ska gästande lag i god tid före avresa till match informeras
om underlag.
Samtliga vårmatcher skall vara spelade senast 4 juli och samtliga höstmatcher skall vara spelade
senast 12 oktober. Om överenskommelse ej träffas i sådana fall fastställer TK speldag.
Tävlingsavgifter
Se Tävlingsbestämmelser 2010 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor)
Matchrapport
Matchrapporten ska vara noggrant ifylld med resultat, laguppställningar, seriens namn och
matchnummer (10 siffror). Dessutom personnummer på licensberättigade spelare samt spelare
som beviljats åldersdispens. För seriespel 11- och 9-manna ska matchrapporten insändas
omgående efter varje match till VFF:s kansli. För 7 och 5-manna ska matchrapport upprättas
och förvaras hos föreningen.
Resultatrapportering
Hemmalagets ledare ansvarar för att matchresultatet i samtliga serier omgående SMS:as in efter
match på 0730-126 126, instruktioner finns på
www.varmlandsff.se/tävlingar/resultatrapportering.

Ändring av fastlagd matchdag
Vid ändring av fastställda speldagar från spelordningssammanträdet skall matchen spelas senast
7 dagar från ordinarie matchdag. Det åligger hemmalaget att se till att matchen spelas inom
utsatt tid, annars åläggs hemmalaget en avgift.
Matchändringsrapport skall alltid insändas med nytt speldatum och klockslag till VFF.
Seriesystemet ungdom 11-manna
Div 1 16-17: Anmälda lag indelas i gr.1 och gr.2
Div 2 15-16: Anmälda lag indelas i gr.1 och gr.2
Div 3 14-15: Anmälda lag indelas i gr.1 och gr.2
Div 4 13-14: Anmälda lag indelas i gr.1 och gr.2
Seriesystem ungdom 9-manna
Div 5 12-13: Anmälda lag indelas i gr.1 och gr.2
Grupperna skall bestå, om möjligt, av högst tio lag och spelas som dubbelserier där inget annat
anges.
Återtagen anmälan
Se Tävlingsbestämmelser 20110 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor). Återtagen anmälan skall
ske skriftligen.
Protestavgift
Se Tävlingsbestämmelser 20101 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor)
Korttidsutvisningar inom ungdomsfotbollen
Spelarens första varning utbytes till korttidsutvisning enligt följande:
I 11-manna matcher 10 minuters utvisning.
I 5-7-9-manna matcher 5 minuters utvisning.
När en spelare får sin andra varning är spelaren utvisad resten av matchen (lindrig utvisning)
och får inte ersättas av annan spelare samt är avstängd i nästa match från allt spel tills spelaren
stått över en match i samma serie där utvisningen sket.
Avstängning i nästa match från allt spel tills spelaren stått över en match i samma serie där
utvisningen skett, gäller även vid grov utvisning samt målchansutvisning.
Spelare som utvisas för resten av matchen får ej vistas vid avbytarbänken utan skall endera gå
till omklädningsrummet eller till läktaren (publikområdet).
Vid korttidsutvisning gäller följande:
Spelaren skall sitta på avbytarbänken eller i dess närhet
Domaren ansvarar för utvisningstiden med eventuell hjälp av motståndarlagets ledare.
Spelaren får efter fullgjord utvisningstid återinträda i spelet vid första spelavbrott och på
domarens tecken/tillåtelse.
Under utvisningstiden är spelaren fortfarande deltagare i matchen och kan således under
utvisningstiden bli föremål för ytterligare bestraffning.
Obegränsat antal spelare från samma lag kan vara korttidsutvisade samtidigt utan att matchen
avbryts.

Bestraffning av spelare
Se Tävlingsbestämmelser 2010 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor)
Ersättare/avbytare
Se Representationsbestämmelser 2010 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor)
Licens- och övergångsbestämmelser
Spelare skall fr.o.m. det år spelaren fyller 15 år inneha licens för viss förening (moderförening)
för att få representera densamma. För spelare som fyller 15 år under perioden 1/1 – 31/3
gäller att licens erfordras först från 1 april samma år. Spelare får t.o.m. det kalenderår spelaren
fyller 14 år representera endast en förening under samma speltermin. VFF:s tävlingskommitté
kan ge dispens om särskilda skäl föreligger. Framställningen skall ske skriftligen. VFF beslutar
efter berörda föreningars yttrande.
Registrering av 12 -14 åringar
Se Tävlingsbestämmelser 2010 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor)
Spelarnas representationsrätt
För förening som anmält fler lag till samma åldersgrupp (pojkar) och lagen indelas i divisioner,
gäller att grupp 1 räknas som ”A-lag”, vilket innebär att högst tre (3) spelare från
spelarförteckningen i grp. 1 laget får delta i grp. 2 lagets närmast påföljande match. För
förening med fler anmälda lag i övriga åldersgrupper finns inga restriktioner.
Deltagande i fler av föreningen lag, gällande olika divisioner, inom pojkfotbollen.
Om föreningen anmäler lag i flera divisioner får spelare flyttas mellan lagen enligt följande:
Från lag i högre (äldre) divisions matchrapport får det antal spelare utöver elva,
spela nästa match i närmast lägre (yngre) division som man är behörig till enligt
åldersgränserna.
Från lag i lägre (yngre) division får valfritt antal spelare spela nästa match i
högre (äldre) division.
Har laget i den högre (äldre) division seriestart senare än laget i den lägre
(yngre) divisionen får högst tre spelare som deltagit i det lägre (yngre) lagets
seriematch delta i det högre (äldre) lagets första seriematch.
Deltagande i fler av föreningens lag, gällande olika divisioner, inom flickfotbollen:
Om föreningen anmäler lag i flera divisioner får spelare flyttas mellan lagen enligt följande:
Från lag i högre (äldre) divisions matchrapport får det antal spelare utöver elva,
spela nästa match i lägre division.
Har laget i den högre (äldre) divisionen seriestart senare än laget i den lägre
(yngre) divisionen får högst tre spelare som deltagit i det lägre (yngre) lagets
seriematch delta i det högre (äldre) lagets första seriematch.
Tillstånd
Se Tävlingsbestämmelser 2010 (www.varmlandsff.se/tävlingsfrågor). Förening får ordna tävling
endast efter tillstånd.
Priser
Seriesegrare erhåller plaketter. Lag på andra och tredje plats erhåller diplom.

Lag som är berättigade till medaljer, plaketter eller diplom erhåller 20 st. per lag i 11mannaspel 18 st. i 9-manna och 15 st. diplom. i 7-mannaspel. I åldersgrupper utan tabell
utdelas 15 st. diplom till samtliga deltagande lag. Detta beställs från VFF:s kansli.
Matchboll:
5:ans boll:
Flickor div. 1-2
Pojkar div. 1-4
4:ans boll:
Flickor div. 3-5 och flickor 10-11 år
Pojkar div. 5 och pojkar 10-11 år
3:ans boll:
Flickor och pojkar 8-9 år
Domare
Ska vara person som genomgått årets domarutbildning enligt domarförteckning i årets
kalender. Domare i match skall bära dräkt vars färg tydligt skiljer sig från lagens.
Drycker
Ombesörjes av respektive förening var för sig.
Matchdräkt
Före avresa till bortamatch skall lagansvarig förvissa sig om vilken dräkt motståndarlaget
använder.
Föreningens ansvar
Föreningen är ansvarig för sina spelares och ledares uppträdande i samband med match.
Arrangerande förening skall medverka till att god ordning råder bland publiken. Det är
arrangerande förenings skyldighet att vidta åtgärder för att skydda funktionär och spelare från
övergrepp. Förening som inte iakttar dessa skyldigheter kan åläggas böter och i förekommande
fall få sin plan avstängd under viss tid.
Värmlands Fotbollförbund
Tävlingskommittén

