Jönköping 2021-02-11

Spelordningar 2021

Viktig information gällande säsongens matchplanering
Pandemiläget
Fortsatta restriktioner gällande samlingar gör att vi inte kan genomföra våra
Seriekonferenser som vanligt.
Matchplaneringen och vår säsongsinformation kommer därför att ske på ett lite
annorlunda sätt 2021.
Matchplaneringen
Preliminära spelordningar kommer precis som vanligt att publiceras i Fogis och på
hemsidan. Senast 17 februari ska alla A-lagsserier vara lottade.
Därefter gör ni föreningar precis som vanligt. Ni kontaktar varandra och kommer
överens om matchdagar och tider.
Är ni inte överens så föreligger den matchtid som ligger lottad.
Sedan är det hemmalagets uppgift att registrera de ändringar i spelschemat som ni har
kommit överens om i Fogis. Denna möjlighet kommer att vara öppen till 3 mars.
Fogismanual gällande matchjusteringar i Fogis bifogas i detta mejl.

Speldagar
Rådande domarsituation gör att vi måste reglera möjligheten till
matchändringar ytterligare.
Varje serienivå har sina restriktioner när det gäller val av speldag som går ut i
informationen till respektive serie.
Det är bara att respektera om vi ska ha domare alls till matcherna.
Alla vårsäsongens matcher måste spelas innan första höstmatchen.
Spärrade dagar
Vi har precis som tidigare år spärrat reservspeldagar från seriespel. Det är tre
reservspeldagar per serie som används av SmFF då matcher blivit inställda eller
avbrutna pga. väder eller annat. Till dessa dagar får inte flyttas några matcher.
Titta igenom bifogad lista och notera vilka reservspeldagar som gäller för de olika
serierna, samt för er som är med i Toyota Cup vilka cupdatum som gäller.
Vädjan från Smålands FF
En minskad tillgång på domare är över hela fotbollssverige ett växande problem.
Småland är inte på något sätt undantaget.
Vi har alla ett ansvar att hjälpa till här både med att rekrytera nya domare men framför
allt att behandla de domare som finns på ett respektfullt och vuxet sätt.
Allt för många domare slutar i förtid pga. spelares och ledares oacceptabla beteende.
Bristen på domare kommer redan denna säsong att visa sig genom att föreningar inte
kommer att kunna få spela på matchdagar som alla vill.
Alla era önskade dagar är högst preliminära och till slut är det domartillsättarna som har
sista ordet när det gäller samtliga matchändringsönskemål.
Till er föreningar med spelmöjlighet på gräs/konstgräs med godkänt elljus önskar
vi att ni i så stor utsträckning som möjlighet placerar matcher måndag-torsdag.
Framför allt i början och i slutet av säsongen då mörkret gör veckomatcher svåra
att spela. Detta skulle hjälpa domartillsättningen jättemycket.
I september kommer inte matcher som flyttas mellan/till helgdagarna att godkännas.
Inte heller ändring av matchens starttid kommer att godkännas då planerade starttider
möjliggör dubbelarbete för domare vid ansträngda dagar.
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Här görs en matchändringsansökan efter sommaren och beslut tas från fall till fall efter
kontroll av domartillgång. 2020 var det alltför många matcher som dömdes utan AD
pga. domarbrist. Flytt till veckodag, måndag-fredag, är inget problem i sept/okt.
Elitlagens matcher
Gå in på vår hemsida under Spelprogram/Resultat för att se när våra elitlag spelar.
Samtliga förbundsserier har nu fastställt spelprogram så där kan ni se efter så ni kan
undvika krockar med grannföreningar i högre serier.
Seriekonferenser
Dessa kommer att genomföras som rena informationsträffar via Teams.
Tider för dessa ser ni här.
Serie
Dag
Tid
Div 4 Herr
6 mars
Kl 9.00 - 10.00
Div 5 Herr NV-NÖ-SÖ
6 mars
Kl 10.15-11.15
Div 5 Herr Västra-SV-Södra
6 mars
Kl 11.30-12.30
Div 3 Dam
6 mars
Kl 12.45-13.45
Div 6 Herr
JKPG, Vetlanda, Västervik, Värnamo
Växjö, Högsby, Älmhult, Kalmar/Öland
Div 4 Dam

7 mars
7 mars

Kl 9.00-10.00
Kl 10.15-11-15

Huskvarna, Vetlanda, Vimmerby, Västbo/JKPG 7 mars

Kl 11.30-12.30
Kl 12.45-13.45

Kalmar/Öland, Möre/Blek, Växjö, Ljungby 7 mars

Anmälan sker via detta Googleformulär.
Webanmälan till Seriekonferenser 2021
Viktigt att er e-postadress är rätt och att ni anmäler till rätt möte enligt ovan.
Ni kommer sedan att få mötesinbjudan via mejl med Teamsinloggning till ert möte.
För mer info om tävlingsfrågor se www.smalandsfotbollen.se /Tävling senior/.
Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Mats Larlind
mats.larlind@smalandsfotbollen.se

036-34 54 47
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