TÄVLINGSFÖRESKRIFTER FÖR ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUNDS
MYRESJÖHUS - HERRCUP 2021! (uppdaterad 2021-05-26)

Administration

Örebro läns Fotbollförbund administrerar och arrangerar tävlingen.
ÖLFF:s Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse.

Inbjudan

Samtliga föreningar med herrfotboll anslutna till ÖLFF inbjuds.

Anmälan

Anmälan görs i Fogis och avgiften 1.200:- per förening kommer att
faktureras anmälda föreningar.
Sista anmälningsdag är den 25 maj 2021!

Tävlingsform

Cupen genomförs i cupspelsform. I samtliga matcher fram till
semifinal ska det lägre rankade laget ha hemmamatch. Är lagen från
samma division så är det lottningen i spelprogrammet som avgör
hemmaplan. ÖLFF är arrangör av Finalen.

Antal spelare/
Representation

18 spelare får delta och avbytarsystemet tillämpas, dvs. utbytt
spelare får återinträda i spelet enligt TB Kap. 4 5§. Spelaren måste
ha fotbolls-licens i den föreningen spelaren representerar. I övrigt
gäller att spelklar spelare får spela, d.v.s. man kan representera flera
föreningar i cupen. Dock gäller även 1 september-regeln i Cupen.

Handikapp

I hela turneringen genomförs med handikappstraffar enligt följande:
- Lagens serietillhörighet i 2021 års seriesystem är avgörande.
- Vid match där ena laget tillhör en lägre serie erhåller det laget en
straffspark för varje division.
Exempel: Div. 5 – 3 = 2 straffsparkar
Div. 4 – Allsvenskan = 5 straffsparkar
OBS! Högst tre inslagna straffsparkar räknas! OBS!
I övrigt gäller att det lag som har handicapstraffar får välja om man
vill slå straffen (-arna) före matchen och/eller före andra halvleks
start.
Lagledningen skall meddela domaren i god tid före matchen hur laget
önskar utnyttja sina handicapstraffar. Vid flera straffsparkar skall
olika spelare slå straffsparkarna.

Speltid

Speltid i samtliga matcher är 2x45 minuter.
I gruppspelet kan matcher sluta oavgjort. Men straffar ska ändå
genomföras för att ev. skilja lagen åt om lagen hamnar på samma
poäng och målskillnad.
I cupspelet gäller att om matchen ej är avgjord vid full tid tillgripes
straffsparkstävling enligt FIFA:s bestämmelser med undantag av att
straffsparksläggarna får utses bland alla 18 spelare.

Priser

Omg. 1
500:- till vinnarna.
Omg. 2
1.000:- till vinnarna.
Åttondelsfinal.
1.500:- till vinnarna.
Kvartsfinal
2.000:- till vinnarna.
Semifinal
3000 till vinnarna.
Final
6000:- till vinnaren.

Entré och ekonomi

Det åligger arrangören att upptaga entré om så önskar, max 50:-.
I cupspelet delas inkomster (ev. entré) och utgifter (planhyra och
domarkostnader) lika i varje match och sköts direkt mellan
föreningarna. Hemmalaget betalar och fakturerar sedan bortalaget
halva beloppet.
OBS! Reseersättning för gästande lag beräknas för högst fyra
bilar med milersättning och tillägg för passagerare enligt gällande
bestämmelser.
ÖLFF är arrangör av finalen och svarar för alla kostnader när det
gäller matcharrangemanget och behåller ev. intäkter.

Domare, ersättning

ÖLFF utser domare och assisterande domare till matcherna.
Ersättning betalas av matcharrangören (hemmalag).
I Cupspelet:
Omg. 1 = ersättning enligt div. 6
Omg. 2 = ersättning enligt div. 5
Omg. 3 t.o.m. kvartsfinal = ersättning enligt div.4
I semifinal och final skall ersättning utgå i likhet med div. 3.

Matchdräkt

Det åligger bortalaget att kontrollera om de skall byta matchdräkt.

Matchbollar

Det åligger arrangör (hemmalag) att ansvara för att speldugliga
matchbollar finns och att träningsbollar även finns tillgängliga.

Spelregler

Alla matcher spelas enligt Svenska FF:s regler.

Tävlingsbest.

Förutom dessa tävlingsföreskrifter gäller Svenska FF:s
tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar.

Tävlingsupplägg

Kom överens om datum och tid så fort ni vet vilket lag ni ska möta:
Senaste speldagar nedan:
Omg. 1
senast 15 juni
Omg. 2
senast 30 juni
Åttondelsfinaler
senast 18 augusti
Kvartsfinaler
senast 8 september
Semifinaler
senast 23 september
FINAL
ÖLFF fastställer efter semifinalerna.

Övrigt

Tävlingsstyrelsen äger rätt att besluta i alla ärenden, varom ej
stadgas i dessa föreskrifter.

Christian Lundell uppdaterad 2021-05-26

