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

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

Inbjudna

Samtliga föreningar med damfotboll anslutna till ÖLFF inbjudes.

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. Spelaren måste ha laglicens 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 denna cup.

Handikapp

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. 4 – Div. 3 = 1 straffspark.
Div. 2 – Damallsvenskan = 3 straffsparkar
Liksom tidigare 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.
OBS! Högst tre inslagna straffsparkar räknas! OBS!

Speltid

I samtliga matcher är speltiden 2x45 min. Är matchen ej avgjord vid full
tid tillgrips straffsparksläggning enligt FIFA:s bestämmelser med
undantag av att straffsparksläggarna får utses bland alla 18 spelarna.

Priser

Åttondelsfinal:
500:- till vinnarna
Kvartsfinal:
1000:- till vinnarna
Semifinal
3000:- till vinnarna.
Final
6000:- till vinnaren.

Dessutom erhåller finallagen:
Segraren: ÖLFF:s guldmedaljer samt lagpris

2:an: ÖLFF:s silvermedaljer samt lagpris

Entré och ekonomi:

ÖLFF är arrangör av finalen och svarar för alla kostnader när det
gäller matcharrangemanget och behåller ev. intäkter om inte en
ö.k. kan ske med hemmalaget. Ingen match om 3:e pris.

Domare och ersättning

ÖLFF utser domare och assisterande domare.
I Åttondelsfinal (1 domare) och i Kvart, Semi och Final (3 domare)
Arvode i Åttondelsfinal och Kvartsfinal enligt div. 3 damer.
I semifinal och final ska ersättning utgå i likhet med div. 2 damer.

Matchdräkt

Det åligger bortalag 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.

Tävlingsbestämmelser

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

Speldagar

Åttondelsfinal senast 15 juni
Kvartsfinal
senast 30 juni
Semifinal
senast 31 augusti
FINAL:
senast den 30 sep. enligt ö.k. med lagen och ÖLFF.

Övrigt

Tävlingsstyrelsen äger besluta i alla ärenden, varom ej stadgas i
dessa föreskrifter.
ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND - Tävlingskommittén

