Föreskrifter Ungdoms DM - Miljönären Cup 2021

Ungdoms DM - Miljönären Cup 2021
Spelordning:
Lag som står över skall alltid spela sin första match på bortaplan. Seger i bortamatch ger
hemmamatch i kommande omgång. Har båda lagen vunnit borta eller hemma skall det
lag som står först i den lottade spelordningen ha hemmamatch, dock under förutsättning
att fördelningen av hemma- respektive bortamatcher i tidigare omgångar är lika. Vid
osäkerhet skall kansliet kontaktas 023-454 73.
Resultatrapportering:
Segrande lag skall omgående efter spelad match rapportera resultat till DFF antingen
via sms 0730-126 126 eller FOGIS föreningsinloggning.
Speltider:
F 17/P 17, 2 x 45 min.
F 14/P 14, 3 x 25 min.

F 15/P 15, 2 x 40 min.
F 13/P 13, 3 x 25 min.

Bollstorlek:
F 17, F 15, F 14:
P 17, P 15, P 14:
F 13, P 13:

5:ans fotboll
5:ans fotboll
4:ans fotboll

Förlängning:
Har efter den ordinarie speltiden inte avgörande skett ska speltiden utsträckas med en
förlängning om 10 minuter. Har matchen ändå inte avgjorts tillgrips straffsparkstävling.
Straffar:
I 9 mot 9 respektive 11 mot 11 skall 9 respektive 11 spelare utses att delta i
straffsparkstävlingen. Vid oförutsedda händelser under matchen som medför att minst
ett av lagen inte fullföljer matchen med fullt antal spelare avgör domaren det antal
spelare som får delta i straffsparkstävlingen
Kallelse/domare:
Hemmalag kallar bortalag och överenskommer om tid och plats för matchen.
Se ungdomsreglemente kap 4 § 10.
I samband med kallelsen skall hemmalag också meddela sina dräktfärger.
Hemmalag kallar domare till matchen. I cupen får endast legitimerad förbunds-,
distrikts-, eller ungdomsdomare anlitas som domare.
WO:
Lag som utgår eller lämnar wo påförs straffavgift
9 mot 9:
Spelas i klasserna F13, F14, P13 och P14.
Om målstorlek 9 mot 9 mål ej finns ska nedan användas
Målstorlek F13 och P13, 7 mot 7 mål används.
Målstorlek F14 och P14, 11 mot 11 mål används.
Planstorlek ser du på denna länk
Övrigt:
I Ungdoms DM - Miljönären Cup får en spelare endast representera ett lag i samma
åldersklass.
I Ungdoms DM - Miljönären Cup får överåriga spelare inte delta.

