Till/
Berörda föreningar

Jönköping 2022-01-18

Här kommer information om Smålandscupen
Toyota Cup Herrar omgång 1 - gruppspelet
Speldagar omgång 1
Speldagar i omgång 1 är sista speldag om inte föreningarna är överens om annan
speldag. Hemmalag kontaktar sina motståndare och kommer överens om matchtid.
Meddela sedan matchtid till SmFF för att vi ska ha aktuell matchinfo uppdaterad på
hemsidan. Matchordning i gruppspelet kan ändras om föreningarna är överens.
Absolut sista speldag för hela gruppspelet är söndag 27/3.
Om tvist uppstår gällande speldag ska matchen spelas på utsatt sista speldatum och
hemmalag bokar plan och bjuder in bortalaget till match.
Föreningen skall!
- Hemmalag kontaktar motståndare för att komma överens om matchtid och bokar plan.
- Sedan meddelar föreningen snarast SmFF:s kansli om överenskommen matchtid
så att domartillsättning kan ske och aktuell matchinfo finns uppdaterad på hemsidan.
Domare
I omgång 1 tillsätts domare av SmFF och den lokala matchtillsättaren.
Hemmalag bjuder in tillsatt domare på sedvanligt sätt senast tre dagar innan utsatt
matchdatum.
Matchrapport
Elektronisk spelarförteckning används precis som i seriespelet!
Spelklara spelare!
Observera att spelare bara kan representera den förening som spelaren vid
matchtillfället är registrerad för. Låneavtal (t.ex. Pendlingsspelare) kan inte användas i
Cupspelet.
Kval till omgång 2 senast 6/4
Då det glädjande nog är stort intresse med antal anmälda lag så krävs även i årets
tävling en kvalomgång för gruppsegrare i omg 1. Dessa är parlottade ihop med en
närliggande grupp. Bästa gruppsegraren har hemmaplan (snittpoäng, målskillnad, flest
gjorda mål, lottning). Vilka grupper det gäller framgår i Cupöversikt/Gruppindelning.
Information
Se www.smalandsfotbollen.se gå in under Tävling/Senior och Junior/Smålandscuperna.
Kontaktpersoner
Glöm inte att uppdatera lagets kontaktperson i Fogis så det underlättar kontakt. Om ni
inte klarar det själva så ring kansliet om hjälp.
Bifogat
Informationsbrev, Cupöversikt, Gruppindelning, Tävlingsbestämmelser
Lycka till! Är det några ytterligare frågor kontakta undertecknad.
Med vänliga hälsningar
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Mats Larlind mats.larlind@smalandsfotbollen.se
Tel. 036 - 34 54 47
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