Matchändringsbestämmelser 2010
Vad krävs för att få göra en matchflytt.
1) Motståndarlag skall godkänna matchflytt
2) Ny matchtid skall finnas på matchändrings blanketten
3) Motståndare skall ha godkänt den nya matchtiden
4) Nytt matchdatum skall ligga i anslutning till aktuell serieomgång
5) Match får ej förläggas efter sista spelomgången.
6) Match från våromgången måste spelas före höstomgångens start
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Vad kostar en matchändring?
Ansökan inlämnad

Senior/Junior Div. 1-3 ungdom Div. 4-5 ungdom

Senast 10 dagar före match

500:-

200:-

ingen avgift

Senare än 10 dagar före match

1000:-

500:-

ingen avgift

Ej inlämnad matchändring

1500:-

1000:-

300:-

Hur gör man för att flytta en match:
Vid önskemål om att flytta match är det hemmalaget som ansvarar för att
matchändringsansökan skickas till Värmlands Fotbollförbund.
Vid matchändring skall blanketten Matchändring användas (finns på
www.varmlandsff.se/tavlingar). För att matchändring skall godkännas skall
samtliga uppgifter vara ifyllda inkl. nytt matchdatum.
Vem ansvarar för domarna
Hemmalaget ansvarar för att uttagen domare blir underrättad.
Godkännande av matchändring
Matchändringen är godkänd då den registrerats på hemsidan under
Matchändring.
Övrigt
Matchändringsavgift debiteras inte där Svenska FF eller Värmlands FF är orsak
till ändringen. Då planerna är avstängda för regn utgår ingen avgift om intyg
från ”planägaren” skickas in, men matchändringsrapporten skall insändas med
nytt speldatum.
Vid matchflytt i ungdomsserierna skall matchen spelas inom 7 dagar från
uppgjort datum, för att inte avgift skall utgå. Hemmalag skall dock insända
matchändringsrapport med nytt speldatum .
Kompletta regler finns nedan.
a)

Ansökan inlämnad 10 dagar före ordinarie matchdatum
Om ansökan inlämnas senast 10 dagar före ordinarie matchdatum åläggs
sökande förening att betala matchändringsavgift om 500 kronor för senioroch juniorserier och 200 kronor för div.1-3 i ungdomsserierna.
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b) Ansökan inlämnad senare än 10 dagar före ordinarie matchdatum.
Sökande lag om matchändring ansvarar för att domare som skulle dömt
matchen underrättas. Om domare inte hinner avbokas i så god tid att de
hinner ställa in sin resa är sökande lag skyldig att ersätta domarna för
resekostnader. Lag som önskar flytta matchen åläggs att betala
matchändringsavgiften om 1000 kronor för senior- och juniorserier och 500
kronor för div.1-3 i ungdomsserierna.
c)
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Brott mot matchändringsbestämmelserna.
Lag som flytta match i strid mot matchändringsbestämmelserna tilldöms
böter.
Lag som bryter mot bestämmelserna åläggs att betala en avgift om:
• 1500 kronor för senior- och juniorserier
• 1000 kronor för div.1-3 ungdom
• 300 kronor för div.4-5 ungdom
"Matchändringsblankett skall alltid inlämnas vid ändrat matchdatum"

d) Matchändring anses som godkänd och bekräftad då den registrerats på
VFF:s hemsida Matchändringar. VFF:s TK är beslutande instans vid eventuell
tvist.
Värmlands Fotbollförbund
Tävlingskommittén
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