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Distriktsmästerskap (DM) Fotboll 2021
LOTTNING
Lottning, spelschema, föreskrifter och annan viktig information till distriktsmästerskapet (DM)
återfinns på Skåne FF:s hemsida; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/dm/
Det är av största vikt att alla deltagande föreningar och lag tar del av gällande tävlingsföreskrifter före
första match i DM. Det åligger dessutom hemmalaget att se till så att föreskrifterna finns tillgängliga
för exempelvis matchens domare vid varje DM-match på hemmaplan.
Alla lottningar i slutspelsomgångar är offentliga tillställningar, enligt särskild inbjudan från Skåne FF,
som äger rum på Skåne FF:s kansli, Husie Kyrkoväg 88 i Malmö. Lottning av slutspelen kommer att
ske fortlöpande under säsongen, och information kommer att skickas till berörda föreningar och lag i
respektive slutspelomgång per e-post efter genomförd lottning. Lottdragningarna sänds även i
möjligaste mån live via Skåne FF:s webb-TV som finns här; http://www.skaneboll.se/skanes-ff-tv/
SPELORDNING
Till årets DM tillämpar vi inte fasta speldagar i gruppspelet utan omgångens sista speldag är söndag. I
Slutspelet tillämpas dock fasta speldagar. Spelordning för respektive tävlingskategori finns i särskild
omgångsinformation.
DM-match får flyttas till annat speldatum eller annan avsparkstid under förutsättning att detta
meddelas till Skåne FF:s tävlingsavdelning enligt gällande tävlingsföreskrifter. Bokning av annat (än
den av Skåne FF förbokade spelordningen) speldatum eller avsparkstid ska ske i samråd med
motståndarlaget, varvid hemmalaget äger rätt att bestämma speldag för helgmatch i gruppspelet.
I slutspelsomgångar som är förbokade att spelas på onsdagar klockan 19.00 måste motståndarlaget
godkänna en programförändring och i de fall ingen överenskommelse nås gäller den av Skånes FF
fastställda spelordningen, dvs enligt spelschema i Fogis eller på www.skaneboll.se.
Kontrollera särskilt att föreningens DM-matcher har rätt idrottsplats!
Ny spelordning eller anläggning för DM-match ska meddelas Skåne FF:s tävlingsavdelning via
matchändringsformulär (insänds via webben) som finns här; http://www.skaneboll.se/blanketter/

Spel efter sista speldag är inte tillåtet då lottning sker efter varje avslutad omgång!
VAKANSER
I de grupper som innehåller vakanta platser måste de deltagande lagen vara förberedda på eventuellt
tillkommande lag och därmed matcher enligt vakanserna i spelordningen.
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DOMARE
Domare och assisterande domare till DM-matcher tillsätts av Skåne FF:s domaravdelning enligt
gällande föreskrifter för respektive tävlingskategori. Hemmalaget ansvarar för att kontrollera mot
Fogis eller www.skaneboll.se att det finns tillsatta domare till respektive hemmamatch i DM.
Ekonomisk ersättning till domare utbetalas av hemmalaget enligt gällande avtal.
SPELARFÖRTECKNING
Alla DM-tävlingar (även ungdom) tillämpar elektroniska domarrapporter från Fogis.
Manual för spelarförteckning från Fogis finns här; http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Föreningen skriver ut och tar med ett (1) exemplar till sina DM-matcher. Spelarförteckningen
överlämnas till matchens domare som efter avslutad match rapporterar alla matchhändelser i Fogis.
SPELARLEGITIMATION
I DM-matcher (gäller även i gruppspelet) ingående i Damer- och herrar senior, herrar junior samt
pojkar och flickor 16 år ska samtliga spelare uppvisa spelarlegitimationskort för domaren innan
match. Spelare kan även uppvisa annan giltig fotolegitimation men då debiteras föreningen en
administrationsavgift om 50kr/spelare. Kan ingen giltig fotolegitimation uppvisas får inte spelaren
delta i den aktuella matchen. Spelare i förening som under innevarande säsong deltar i Allsvenskan,
Superettan, Division 1-, 2- och 3-lag herrar samt OBOS Damallsvenskan, Elitettan och Division 1-, 2lag damer behöver inte uppvisa spelar-legitimationskort eller annan fotolegitimation!
TÄVLINGSLEDARE
Kontakta vid frågor Skåne FF:s tävlingsavdelning enligt nedan;
Melker Servin, 040-590225, melker.servin@skaneboll.se
Tomas Olsson, 040-590213, tomas.olsson@skaneboll.se
Micke Dahl, 040-590203, micke.dahl@skaneboll.se
DOMARTILLSÄTTNING
Kontakta vid frågor Skåne FF:s tävlingsavdelning enligt nedan;
Jörgen Berggren, 040-590205, jorgen.berggren@skaneboll.se (domaransvarig)
Faruk Halilovic, 040-590208, faruk.halilovic@skaneboll.se (domartillsättare)
Mehmet Culum, 040-590202, mehmet.culum@skaneboll.se (domartillsättare)
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