Till berörda föreningar

2021-11-30

Dam och Herr-DM 2022
Föreskrifter
Västergötlands DM 2022 inleds med ett gruppspel under mars månad där de bästa lagen går
vidare till cupspelet.
I slutet av mars startar cupspelet då lag från förbundsserierna går in i tävlingen.
2018 infördes en nivåindelning i gruppspelet, som blev mycket uppskattad bland
föreningarna. Matcherna blev överlag jämnare och bättre som förberedelse för seriespelet.
Nivåindelningen tillämpas även 2022.
Två nyheter infördes inför 2020, varav den ena inte kom att tillämpas eftersom DM avbröts
efter gruppspelet.
1) Fr.o.m. kvartsfinal gäller fri lottning hemma/borta. Det innebär att lag från högre division
kan få hemmamatch mot lag från lägre division.
2) I gruppspelet avgör i första hand inbördes möte om två lag slutar på samma poäng.
Tidsplan
DM gruppspel
DM omgång 1
DM omgång 2, herrar
DM åttondelsfinal
DM kvartsfinal
DM semifinal
DM final

5-20/3 ingen match spelas senare än 20/3
30/3 och 6/4
4/5
spelas ej i dam-DM
1/6
31/7
14/9
19/10

Genomförande av Dam-DM
Gruppspel genomförs i två nivåer. Nivå 1 (grupp 1-6) består av lag från division 2 2021 samt
plats 1-8 i division 3 säsongen 2021.
Nivå 2 (grupp 7-16) består av resterande lag från division 3 2020 samt lag från division 4
2021.
Från nivå 1 går gruppsegrare och grupptvåor vidare till cupspelets omgång 1.
Från nivå 2 avancerar gruppsegrarna samt den bästa grupptvåan, som tas fram
enligt ”Avancemang för grupptvåor” nedan.
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Fr.o.m. cupomgång 1 spelas DM som utslagsturnering och då går lagen från Elitettan och
division 1 in i tävlingen.
Genomförande av Herr-DM
Gruppspel genomförs i två nivåer. Nivå 1 (grupp 1-12) består av lag från division 4 2022 samt
de lag som åkte ur division 4 2021 samt plats 2-6 i division 5 säsongen 2021 och bästa sjua i
division 5
Nivå 2 (grupp 13-35) består av lag 7-12 från division 5 2021 samt lag från division 6 2022.
Från nivå 1 går gruppsegrare plus de 8 bästa andraplacerade lagen vidare till cupspelets
omgång 1. Tvåorna i nivå 1 läggs efter avslutat gruppspel i en tabell och placeras in som tvåa
nr 1, tvåa nr 2 osv på givna platser i cupomgång 1. Se vidare ”Avancemang för grupptvåor”
nedan
Från nivå 2 avancerar gruppsegrarna.
Fr.o.m. cupomgång 1 spelas DM som utslagsturnering och då går lagen från Superettan –
division 3 in i tävlingen.
Gruppspelet
I gruppspelet avslutas varje oavgjord match med en straffsparkstävling enligt Svenska FF:s
bestämmelser för att vid behov kunna skilja lagen åt i sluttabellen, dvs de 11 spelare som är
på plan i respektive lag när slutsignalen går får delta i straffsparkstävlingen, som startar med
fem straffar för respektive lag.
Grupperna avgörs enligt seriemetoden på följande sätt:
1) Poäng.
2) Inbördes möte.
3) Målskillnad i hela gruppen.
4) Antal gjorda mål i hela gruppen.
Skulle två lag inte kunna skiljas åt enligt dessa fyra punkter avgörs resultatet i den
straffsparkstävling som följer på varje oavgjord match.
Vid lika poäng mellan tre eller fyra lag upprättas en särskild tabell med dessa lags inbördes
möten. Lagen ordnas därefter enligt följande:
1) Poäng.
2) Målskillnad.
3) Antal gjorda mål.
4) Om ställningen fortfarande är lika räknas även målen i övriga matcher in och målskillnaden
avgör.
5) Resultat i straffsparksläggning kan tas fram om två lag ändå hamnar exakt lika och har
spelat oavgjort inbördes.
6) I sista hand används position i seriespelet 2020 på så sätt att det lägst placerade laget i
seriesystemet går först osv.
Om det är teoretiskt omöjligt för två lag att hamna exakt lika kan straffsparkstävlingen utgå
även om match slutar oavgjord. Detta väntas inträffa i gruppens sista omgång. Båda
föreningarna ansvarar för att rätt uträkning har skett inför sista matchen.

Resultat i straffsparkstävling kan inte rapporteras i Fogis. Domaren svarar för att resultatet i
straffsparkstävlingen mejlas till p-o.carlsson@svenskfotboll.se
Avancemang för grupptvåor till cupspelet
I DM finns det både tre- och fyralagsgrupper. Lagen spelar olika antal matcher. När
grupptvåorna ska placeras i ordning räknas därför snittpoäng, snittmålskillnad och snitt för
gjorda mål i förhållande till antalet matcher.
Om två lag i olika grupper slutar exakt lika avgörs den inbördes ordningen genom att det lag
som hade den lägsta divisions-tillhörigheten 2021 placeras först. Skulle
divisionstillhörigheten 2021 vara densamma avgörs ordningen av tabellplacering i aktuell
division.
Cupspelet
I cupspelet, fr.o.m. omgång 1 t.o.m. åttondelsfinal, har lag från lägre division alltid
hemmamatch.
Om två lag från samma division möts i omgång 1 gäller den lottade spelordningen, dvs det
lag som står först i spelordningen spelar hemma. Här gäller den spelordning som framgår av
utsänd spelordning 2021.11.20.
I omgång 2 t.o.m. åttondelsfinal gäller att lag som spelat på bortaplan i föregående omgång
spelar hemma, om lagen tillhör samma division. Har båda lagen spelat hemma eller borta i
föregående omgång gäller den ursprungliga spelordningen (utsänd 2021.11.30), dvs. det lag
som står först spelar hemma.
Fr.o.m. kvartsfinalerna gäller fri lottning. Det innebär att lag från högre division kan få
hemmamatch mot lag i lägre division. Den spelordning som sändes ut 2021.11.30 gäller. Där
framgår vilket lag som spelar hemma/borta.
Är cupmatch ej avgjord efter ordinarie speltid ska speltiden utsträckas med förlängning om
2x15 minuter. Är matchen inte avgjord efter detta tillgrips straffsparksläggning enligt Svenska
FF:s bestämmelser, dvs de 11 spelare som är på plan i respektive lag när slutsignalen går får
delta i straffsparkstävlingen, som startar med fem straffar för respektive lag.
Vid bokning av plan observera att matchen kan förlängas.
Dag, tid och plats
I DM är det varje förenings ansvar att planera sitt deltagande vad gäller matchdag och -tid,
oavsett om man har hemma- eller bortamatch.
I gruppspelets två första spelomgångar är matcherna på förhand inplacerade lördag eller
söndag för att få spridning på matcherna och säkra domartillgången. Dessa dagar är
fastställda och föreningarna behöver bara bestämma matchtid. Givetvis kan helgmatch
flyttas till vardagkväll men man kan inte byta exempelvis lördag mot söndag.

I gruppspelets sista omgång är matcherna i varje grupp placerade på samma dag, antingen
lördag eller söndag. Även här kan helgmatch flyttas till vardagkväll men man kan inte byta
exempelvis lördag mot söndag. Det är inget tvång att sista matchen i varje grupp spelas
samma dag men ska man byta bort helgmatch ska den placeras vardagskväll före utsatt
speldatum, dvs senast fredag 2022.03.18.

Alla gruppspelsmatcher måste vara spelade senast söndag 2022.03.20.
Vi hoppas att detta ska fungera vid era kontakter med kommun/planägare.
Hemmalag rapporterar via Fogis in dag, tid och plats för match.
Matcherna i gruppspelet ska vara inrapporterade i Fogis med dag, tid och spelplats senast
2021.12.15.
Observera att matcherna inledningsvis kan ligga på föreningens egen naturgräsplan. Vi ber er
ändra plan när ni lägger in dag och tid i Fogis.
Omgång 1 i herr-DM ska spelas onsdag 2022.03.30, då matcher med förbunds-serielag ska
spelas, eller onsdag 2022.04.06 då övriga matcher spelas. Lag i division 2 (trolig seriestart
2022.04.01-03) eller högre kan välja att spela 2022.04.06 om man vill undvika att ha DMmatcher som genrep.
Planuthyraren ska vara beredd att stryka träningar dessa kvällar så att en DM-match kan
spelas. Lämpligt kan vara att spela 19.30 så att träning hinns med till exempelvis 19.00.
Omgång 1 i dam-DM ska spelas onsdag 2022.03.30 om något av lagen spelar i division 2 och
högre. Övriga matcher spelas onsdag 2022.04.06. Lag i elitettan (trolig seriestart 2022.04.0103) kan välja att spela 2022.04.06 om man vill undvika att ha DM-matcher som genrep.
Planuthyraren ska vara beredd att stryka träningar dessa kvällar så att en DM-match kan
spelas. Lämpligt kan vara att spela 19.30 så att träning hinns med till exempelvis 19.00.
Vi är tacksamma om planuthyrare får information av föreningarna om omgång 1.
Genom att sätta fasta speldagar i omgång 1 hoppas vi undvika diskussioner mellan
föreningarna om att man t.ex. måste flytta bestämd träningsmatch under en helg.
Om två lag med samma hemmaplan ska spela hemma i omgång 1 gäller i första hand att
matchen med det lägre matchnumret ska spelas på den fasta speldagen och matchen med
det högre matchnumret förslagsvis måndag, tisdag eller torsdag samma vecka.
Dag, tid och plats för matcherna i omgång 1 ska vara inrapporterade senast 2022.03.22, dvs
tisdagen efter avslutat gruppspel.
Hemmalag i omgång 1 kommer i varje match att komma från gruppspelet. Därför är det
viktigt att de lag som är på väg mot omgång 1 förbereder bokning av hemmaplan, men
också att laget från högre division (bortalaget) har förberett sin första DM-match.
I resterande DM-omgångar ska föreningarna rapportera in speldatum och – tid i Fogis
omgående när det står klart vilka som ska mötas.
Om hemmaföreningen inte kan lägga in exempelvis en ny konstgräsplan i Fogis ber vi er
omgående kontakta VFF på tavling.vastergotlandsff@svenskfotboll.se
Generellt gäller att berörda föreningar har rätt till en dags speluppehåll (48 timmar) mellan
DM- och seriematch, dvs inte två dagar (72 timmar) som i seriespel.
Observera domarnas matchfria tisdagar under DM-perioden (preliminärt): 8 februari, 22
mars, 3 maj, 7 juni, 6 september och 11 oktober.

Representation
Spelare representerar i DM den förening hon/han är licensierad i vid matchtillfället.
Det är tillåtet att representera två eller flera föreningar i samma DM-tävling om man byter
förening under säsongen.
Låneavtal som t.ex. ”Utlåning av amatör med dubbel bosättning” (gäller endast seriespel på
distriktsnivå eller ”Fotbollsutvecklande samarbete avseende professionell spelare) kan inte
användas i DM.
Den s.k. 1 septemberregeln tillämpas även i DM, innebärande att spelare vars övergång
anmälts i Fogis den 1 september eller senare inte får delta i den nya föreningens
representationslag. I klartext innebär det att spelare måste vara spelklar senast den 4
september (övergångstid fyra dagar).
Antal spelare och avbytare
18 spelare får delta i DM-match. ”Flygande byten” används i alla matcher.
Walk-over och urdrag
Lag som lämnar walk-over i gruppspelsmatch utesluts ur gruppen och turneringen. 20152020 lämnade alltför många lag walk-over under gruppspelet. Det är inte sportsligt bra
eftersom detta påverkar övriga lag i gruppen negativt.
Avgifterna för walk-over och urdrag i gruppspelet och cupomgångar:
Urdrag av lag senast två veckor före gruppspelets start:
1.000 kronor
Walk-over inom två veckor före gruppspelsomgång 1:
1.500 kronor
Walk-over inför gruppspelsomgång 2:
2.000 kronor
Walk-over inför gruppspelsomgång 3:
3.000 kronor.
Det är viktigt att denna information delges både spelare och ledare i anmäld förening.
Walk-overavgift i cupomgångarna är 1.000 kronor.
Domare
Domare tillsätts av VFF och visas i Fogis. Tre domare tillsätts i dammatcher där lag från
division 2 och uppåt spelar.
Tre domare tillsätts i herrmatcher där lag från division 5 och uppåt spelar.I övriga matcher
tillsätts en domare.
Observera att domartillsättningen genomförs i mån av tillgång. Undantag från ovanstående
kan göras om tillgången medger vid matchtillfället.
Domarersättning utgår enligt VFF:s taxa för 2022. Arvode utgår efter högsta lagets
serietillhörighet, dock högst division 4-arvode, herrar.
Resultatrapportering
Domaren ansvarar för att resultatet inrapporteras omgående efter matchen. Resultat i ev
straffsparkstävling rapporteras till tavling.vastergotlandsff@svenskfotboll.se
Elektronisk domarrapport
Elektronisk domarrapport används i DM. Domaren rapporterar in matchen inom 24 timmar.
Föreningen ska presentera en matchtrupp som är så aktuell som möjligt och alltså kräver
minsta möjliga förändringar i efterhand vad avser numrering och uttagna spelare.

Ekonomi
Arrangerande förening står för matchkostnader på samma sätt som för seriespelet.
Bestraffningar
Bestraffningar tillämpas enligt Tävlingsbestämmelserna, kapitel 5. Bl.a. gäller att utvisning i
DM-match följs av automatisk avstängning i nästa DM-match.
Kvalificering till Svenska Cupen 2023-2024
Västergötland beräknas få 4-5 platser i Svenska Cupen, damer, och 4-5 platser i Svenska
cupen, herrar 2023-2024. Dessa platser går till de fyra semifinallagen samt det antal
kvartsfinalförlorare som behövs, ordnade efter med vilka siffror de förlorat sina kvartsfinaler.
Skulle de två ”sämsta” lagen inte gå att skilja åt gäller segermarginalen i respektive
åttondelsfinal. Seger eller förlust på straffsparkar ger i det fallet ett plus- eller minusmål, inte
det antal mål som görs på straffarna. Eventuella vakansplatser i Svenska Cupen fylls ut på
samma sätt.
Lag som lämnar walk-over i DM-match eller utesluts av andra skäl förlorar sin möjlighet att ta
plats i Svenska Cupen, såvida inte särskilda skäl föreligger. DTK behandlar ärenden av detta
slag.
Administration
Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) utgör administrativt organ och
tävlingsstyrelse för DM.
Övrigt
Deltagande lag ska alltid medföra ett exemplar av dessa föreskrifter till matchtillfället, för
undvikande av missförstånd.
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
P-O Carlsson

