Föreskrifter gällande Östergötlands Fotbollförbunds tävling om

Damcupen 2021
1.

TURNERINGENS ADMINISTRATION

1.1

Tävlingsstyrelse

(för damseniorlag)

Damcupen administreras av Östergötlands Fotbollförbund.
ÖFF:s Tävlings – och Utvecklingskommitté (TUK) är tävlingsstyrelse.
Styrelsen är kontrollerande myndighet.
För turneringen gäller Svenska Fotbollförbundets TB (Tävlingsbestämmelser), RB
(Representationsbestämmelser) samt ÖFF:s reglemente i tillämpliga delar samt följande särskilda
föreskrifter.

1.2

Deltagande lag/spelare

Rätt att deltaga äger representationslag från samtliga föreningar i distriktet.
Kombinerat lag, som medverkar i ÖFF:s distriktsserier, äger rätt att deltaga.
Nybildad förening måste, för att kunna anmälas till cupen, vara registrerad och godkänd som
medlemsförening hos Svenska FF och RF senast samma dag som sista anmälningsdag.
Ny förening ska, för att äga rätt att delta, inbetala av ÖFF fastställda avgifter senast 10 november (cupens
anmälningsavgift, laglicens mm).
Ingen form av spelarlån är tillåtet i cupen.
Spelklar spelare äger rätt att deltaga i tävlingen för sin nya klubb, även om han deltagit i samma
tävling för sin tidigare förening.
Representationsrättsregeln gäller ej i Damcupen.

1.3

Anmälan och avgifter

Anmälningsavgiften är 1.500:- per lag. Sista anmälningsdag är 10 november 2020.
Lag som ej spelar seriespel, men önskar deltaga i cupen, debiteras förutom anmälningsavgiften även
laglicens motsvarande representationslags lägsta serienivå.
Förbundslag (Allsvenskan – Div 1) är direktkvalificerade till slutspelet, men kan, om man så önskar,
deltaga även i gruppspelet. Förbundslaget spelar då med samma förutsättningar som övriga lag i
gruppspelet.

1.4

WO/urdragning

Lag som uteblir från match ska erlägga en wo-avgift, enligt följande
- Gruppspel
2.ooo:- Åttondels- och kvartsfinal
4.ooo:- Semifinal och/eller final
8.ooo:Två lämnade wo i gruppspelet innebär uteslutning.
Uteslutet lag debiteras, förutom anmälningsavgiften, även avgift för uteslutning (2.ooo:-).
Lag som utgår före eller under gruppspelet debiteras, utöver anmälningsavgiften, även 2.ooo:- i avgift.

1.5

Kval till Svenska Cupen

Damcupen är kvalificerande för Svenska Cupen påföljande säsong.
Östergötland har normalt 2 platser till Svenska Cupen.

2.

TÄVLINGSMETOD M M

2.1

Tävlingsform

Turneringen inleds med gruppspel. Därefter gäller slutspel enligt utslagsmetoden, där 8 lag deltar.

2.2

Bonusstraffar

Hela turneringen genomförs med bonusstraffar enligt följande:

Vid match där ena laget tillhör en lägre serie erhåller detta lag en straffspark för varje division som skiljer
lagen. Lagens serietillhörighet 2021 är avgörande.
Lag som ej deltar i seriespel betraktas som lag tillhörande den lägsta serienivån i distriktet.
Likaså gör lag från annat distrikt tillhörande serienivå lägre än Östergötlands lägsta serienivå.
Exempel:
 Div 4-Div 3
1 straffspark
 Div 3-Div 1
2 straffsparkar
Lag med bonusstraff(ar) äger rätt att slå dessa när som helst under matchen.
Bonusstraff slås under uppehåll i spelet.
Laget väljer fritt att slå en straff i taget eller flera under samma spelavbrott.
Lagkaptenen meddelar domaren före nästa spelavbrott att laget vill slå bonusstraff/ar.
Tidstillägg görs av domaren för speluppehåll vid straffläggning.
Spelet återupptas i den situation som rådde vid spelavbrottet.
Endast de spelare, som vid speluppehåll för bonusstraffar deltar i spelet, äger rätt att slå straff/ar.

2.3

Speltid samt avgörande med straffsparkar

Speltid i samtliga matcher är 2 x 45 minuter. I slutspelet gäller att om matchen ej är avgjord vid ordinarie
speltids slut tillgrips straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser. OBS! Ej förlängning!

2.4

Matchhinder

Om match avbryts före den föreskrivna speltidens slut på grund av väderleksförhållanden eller dylikt
enligt domarens beslut, kan sådan match omspelas på dag och spelplan som beslutas av TUK.

2.5

Spelordning, lottning

Gruppspelet genomförs med lag från Div 2, 3 och 4.
Lag från Allsvenskan, Elitettan och Div 1 inträder i kvartsfinal, om laget ej valt att delta i gruppspelet.

2.6

Turneringens spelomgångar och datum

Gruppspel
Omgång 1
senast den 21 februari
Omgång 2
senast den 28 februari
Omgång 3
senast den 7 mars
Omgång 4
senast den 14 mars
Omgång 5
senast den 21 mars
Samtliga gruppspelsmatcher ska vara spelade senast den 21 mars
Slutspel
Kvartsfinal
Semifinal
Final

senast den 11 april
senast den 26 maj
spelas preliminärt onsdagen den 18 augusti

I cupens gruppspel krävs konstgräs.
Är båda föreningarna överens kan match även spelas på grus.
I match där två distriktslag (Div 2-4) möts skall ovan angivna tidsplan hållas.
I match där förbundslag deltar kan dispens ges från ”sista-datum” endast då seriematch eller match i
Svenska Cupen är kolliderande.
Inbokad träningsmatch innebär ej skäl att medge senareläggning av match.
Dispens för senareläggning av match kan även ges då lag har minst 2 spelare uttagna till kolliderande
landslagsuppdrag.
Om de båda föreningarna ej kan komma överens om speldag så fastställs matchen på det datum som är
angivet som ”sista speldag”.
Detta gäller dock ej de förbundslag som har kolliderande tävlingsmatch.
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2.7

Hemma-/bortalag

I gruppspelet lottas hemma- och bortalag.
I slutspelet erhåller det lägst placerade divisionslaget alltid hemmamatch.
Vid spel där båda lagen tillhör samma division avgör lottning vilket lag som får hemmamatch.
Om hemmalaget ej klarar att ordna spelplan så övertar bortalaget ansvaret att arrangera matchen.

3.

MATCHDAG

3.1

Matchdag, tid för avspark

Överenskommelse om tid för avspark och i vissa fall matchdag ska snarast och senast inom sex dagar
efter att lottningen tillkännagivits träffas mellan föreningarna.
TUK vädjar till de deltagande lagen att respektera de speldagar som är angivna så långt det är möjligt.
För lag som deltar i förbundsserierna kan ev senareläggning av matchdagarna i cupen bli aktuellt.

4.

DOMARE

4.1

Domare och assisterande domare

Domare för matcherna t o m semifinalerna tillsätts av den lokala Fotbolldomarklubben, i finalen
av ÖFF:s domarutvecklingskommitté (DUK).
Assisterande domare (AD) ska utses om minst ett av lagen spelar i Div 1 eller högre.

4.2

Ersättning till domare och assisterande domare

Ersättning till domare och assisterande domare utgår efter högsta serietillhörighet, dock högst Div 1-arvode
i slutspelet.

5.

FÖRESKRIFTER

5.1

Domarrapport/laguppställning

Laguppställning innehållande spelarnas för- och efternamn jämte personnummer ska av vardera
lagledaren upprättas elektroniskt i Fogis.
Två (2) exemplar av spelar- och ledarförteckningen ska lämnas till domaren före matchen.
Dessutom skall ett (1) exemplar lämnas till motståndarlaget.
Det förutsätts att förening alltid deltar i match med det för dagen bästa representationslaget.
Domarrapporten ska dessutom innehålla namn och funktion för de högst fem ledare som
får finnas på för spelare och ledare anvisad plats (s k spelarbänken).
Domaren ska omgående efter matchen, dock senast inom 24 timmar, rapportera aktuella matchhändelser i
Fogis.
När en spelare utvisats för grov förseelse ska en beskrivning av vad som förorsakat utvisningen
lämnas i rapporten, som grund för ev bestraffning.
Har under eller i samband med matchen förekommit händelse, som fordrar särskild redogörelse, ska sådan
insändas till ÖFF.

5.2

Antal spelare

11 spelare samt 5 avbytare. Flygande byten tillämpas.

5.3

Resultatrapportering

Domaren ska snarast efter matchens slut rapportera matchresultat till Fogis.

5.4

Ackumulering av varningar

Gäller ej i Damcupen.

5.5

Utvisad spelare/avvisad ledare

Utvisad spelare står över nästa match i cupen.
Spelare som utvisats i sista gruppspelsomgången står över lagets första match i slutspelet.
Samma regler gäller för utvisad/avvisad ledare.
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6.

EKONOMI

6.1

Matchkostnader

Arrangerande förening svarar helt för matchkostnaderna i samtliga omgångar.
Bortalag svarar för sina kostnader.

7.

PRISER

Segrande lag erhåller ett minnespris samt 20 guldmedaljer.
Förlorande finallag tilldelas 20 silvermedaljer.
Dessutom utdelas prispengar enligt följande:
ÖFF har beslutat om följande fördelning av prispengarna – totalt 37.ooo:Finalseger
20.ooo:Finalförlust
8.ooo:Bästa Div 2, 3- och 4-lag
3.ooo:- vardera
Med bästa Div 2, 3- och 4-lag menas det lag som avancerat längst i turneringen.
Har flera lag från samma serienivå avancerat lika långt i tävlingen anses det lag bäst som förlorat mot det
lag som sedan når längst i turneringen.
Om även dessa lag når lika långt i turneringen ska prissumman delas lika.
Prispengarna utbetalas efter det att cupen har färdigspelats.

8.

FINALEN

I finalen förutsätts att arrangerande förening tar ansvar för att matchtillfället utannonseras.
Likaså ska speaker finnas, liksom matchprogramblad, försäljning (kiosk) samt lag- och domarvärd.

9.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

TUK äger rätt att besluta i alla ärenden, varom ej stadgas i dessa föreskrifter.
Tävlingen är sanktionerad av SvFF.
Vi förutsätter att samtliga deltagande lag alltid ställer upp med bästa möjliga lag, representationslaget!
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