Gemensamma Tävlingsföreskrifter:
1. Speltider samt Bollstorlek
Samtliga 11mot11-serier spelar 2x45 min.
Bollstorlek stl. 5.

2. Dispenser
Inga generella dispenser finns utan alla dispenser ska sökas särskilt och kommer beslutas gemensamt
av båda distriktsförbunden. Ansökningen kan senare även kompletteras om det sker förändringar i
truppen.
Pojk:
Svart Grupp 1: 17-19 år: Dispens söks för spelare födda -2001.
Röd Grupp 2: 16-18 år: Dispens söks för spelare födda -2002.
Blå Grupp 3: 15-17 år: Dispens söks för spelare födda -2003.
Grön Grupp 4-5: 15-16 år: Dispens söks för spelare födda -2004.
OBS! Dispensen gäller även för laget för hösten oavsett vilken grupp laget hamnar i efter upp- och
nedflyttningen.
Flick:
Röd-Blå Grupp 1: 15-18 år: Dispens söks för spelare födda -2002.
Grön Grupp 2: 15-16 år: Dispens söks för spelare födda -2004.
OBS! Dispensen gäller även för laget för hösten oavsett vilken grupp laget hamnar i efter upp- och
nedflyttningen.

3. Domarrapporter/Resultatrapportering
Domarrapporterna görs elektroniskt i Fogis av båda lagen före match.
Matcher i Örebro:
Domaren ansvarar för rapportering av domarrapport och resultatrapportering.
Matcher i Västmanland:
Domaren ansvarar för rapportering av domarrapport och resultatrapportering i svart och röd grupp.
Hemmalaget ansvarar för resultatrapportering i blå och grön grupp.

4. W.O.
Nedan i grunden vad som gäller w.o. det kommer tillåtas under vårsäsongen utan konsekvenser
p.g.a. omständigheterna.
Ang. w.o. - höstsäsongen:
Vid lämnande av w.o. så skrivs resultatet till 3-0 och 3 poäng tilldelas det ej felande laget. Vid
lämnande av 2:a w.o. i samma serie utesluts laget ur serien. Uteslutet lags matcher ogiltigförklaras,
poäng och målskillnad annulleras. Om w.o. lämnas i sista omgången utesluts laget från serien. Dock
kvarstår lagets resultat i serien, poäng och målskillnad annulleras ej.

5. Avbytare.
7 st. avbytare. Fria byten.

6. Matchändringar
300:- i matchändringsavgift om inte särskilda skäl föreligger.
En matchändring görs enligt respektive administrerande distrikts anvisningar.
OBS! Ingen matchändringsavgift i de matcher där hemmalaget tar ut domare till matchen och gör
ändringen direkt i Fogis. Gäller endast i Västmanland (Blå och Grön grupp).

7. Speldagar
Match helgdag gäller så länge inte berörda föreningarna är överens om vardagsmatch.

8. Spelsäsong
Vår: v. 17-25 – OBS! Sista speldatum är den 4 juli
Höst: v. 32-39

9. Upplägg våren samt Upp- och Nedflyttning till hösten
Upp- och Nedflyttningen nedan är preliminär till hösten. ÖLFF/VFF har rätten att sätta ihop
grupperna till hösten utifrån vårens resultat och önskemål.
Pojkserier: (Admin: Västmanlands FF)
Vår:
1: Svart 17-19 år: 8 lag, enkelmöten + 1 extramatch. 8 matcher vår.
2: Röd 16-18 år: 8 lag, enkelmöten + 1 extramatch. 8 matcher vår.
3: Blå 15-17år: 10 lag enkelmöten. 9 matcher vår.
4: Grön 15-16 år Svår: 14 lag, 8 matcher vår blandat motstånd.
5: Grön 15-16 år Lätt: 12 lag, 8 matcher vår blandat motstånd.
Höst:
Grupper utifrån resultat vår, förslag 5 grupper med ca. 9-10 lag i varje grupp.
Flickserier: (Admin: Örebro Läns FF)
Vår:
Flick Röd-Blå: 12 lag, 8 matcher.
Flick Grön: 13 lag, 8 matcher.
Höst:
Grupper utifrån resultat på våren, förslag 3 grupper med 8-9 lag i varje grupp.

10. Domare och Domararvode
Domare:
Matcher i Örebro:
ÖLFF tar ut domare till samtliga matcher i serierna. I Pojkar Svart grupp 1 gäller i grunden 3 domare
men ÖLFF har rättigheten att tillsätta 1 domare vid domarbrist.
Matcher i Västmanland:
VFF tar ut domare till matcherna i Svart grupp (i grunden 3 domare men VFF har rättigheten att
tillsätta 1 domare vid domarbrist) och i Röd grupp pojk samt röd-blå grupp flick (1 domare). I Blå
grupp pojk och grön grupp tar hemmalaget ut domare till matcherna (1 domare).
Domararvode:
Enligt respektive distrikt.

11. Representation
Observera Representationsbestämmelserna att minst hälften av spelarna måste fylla 15 år 2021
(född -06) i en 11mot11-match. Om man är femton spelare till en 11mot11-match måste man vara
minst åtta spelare från rätt årskull eller äldre d.v.s. max 7 spelare i matchen får vara född -2007 eller
yngre.
OBS! Observera att lag med fler årskullar i samma lag ska kunna söka dispens före och under säsong.
Är laget ett 06/07-lag kan dispens sökas för att laget i vissa matcher ev. kan bli fler spelare födda -07
än äldre spelare.
I frågor som inte regleras i dessa föreskrifter gäller SvFF:s tävlingsbestämmelser samt SvFF:s
Representationsbestämmelser.
Det är föreningens, ledarens, spelarens och funktionärens skyldighet att förvissa sig om innehållet i
SvFF:s vid varje tid gällande tävlingsbestämmelser och övriga tävlingsregler.
Den gemensamma Tävlingsstyrelsen ÖLFF/VFF äger rätt att besluta i frågor som inte förutsetts i
dessa tävlingsföreskrifter.

