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Information JDM P18 Intersport Cup 2023 
 
Gruppspel 
Anmälda lag är 20 st så omgång 1 spelas som ett gruppspel med sex grupper om tre-
fyra lag i varje grupp. 
I JDM P18 Intersport Cup 2023 är inga överåriga spelare tillåtna.  
Alla spelare ska vara födda 2005 eller senare. 
 
Speldag 
Spelschema finns nu i Fogis och på hemsidan.  
Grundlottad speldag är speldag tills föreningarna kommer överens om annan speldag.  
Observera att omgång 1 är grundlottad med speldagar 22/3, 29/3, och 5/4. 
Sista speldag för dessa matcher är dock 10/4.  
Matcherna kan alltså, oavsett omgång och om föreningarna bara är överens, 
spelas när som helst innan 10/4. 
När ni kommer överens med motståndare om speltider så meddelar ni dessa genast till 
kansliet så domartillsättning kan göras på ett bra sätt.  
Om tvist mellan föreningarna uppstår om speldag spelas matchen på grundlottad 
speldag.  
 
Åttondelsfinaler 
16 lag går vidare till Åttondelsfinaler.    
De 16 bästa lagen i de sex grupperna går vidare till åttondelsfinaler.  
För att få fram de 16 bästa lagen så jämförs snittpoäng och snittmålskillnad. 
Åttondelsfinalerna har sista speldag 12/5. 
 
Domare 
Tillsätts av SmFF och domarklubbarnas tillsättare. 
 
Matchrapportering  
Domaren ansvarar för resultat och händelserapportering. 
 
JDM P18 Omgång 1 – Straffsparkar 
I omgång 1, som spelas enligt seriemetoden, avslutas varje oavgjord match med en 
straffsparkstävling (enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser) för att kunna skilja lagen åt 
vid sammanräkning av tabellen om poäng, målskillnad och antal gjorda mål är lika. 
Denna straffsparkstävling räknas inte in i matchens resultat utan rapporteras till kansliet 
av domaren. 
 
Information 
För att se vilka lag som går vidare och vilka man får möta, plus övrig info, se 
www.smalandsfotbollen.se Tävling/Senior och Junior/Smålandscuperna/JDM P18. 
 
Är det några ytterligare frågor kontakta undertecknad. 
 
Lycka till! 
Med vänliga hälsningar 
SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND 
Mats Larlind 
mats.larlind@smalandsfotbollen.se 
Tel. 036-34 54 47 
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