
ANSÖKAN OM ÄNDRING AV MATCH

Vi ansöker härmed om ändring för matchen mellan:         -

Matchnummer:                                                            Serie:    Omgång:

från den ______  / ______   20 ____  kl.______       till den   _____  / _____   20 ___  kl.______

Eventuellt ny plan (spelplats): 

Anledning till matchändring:

Matchändringen begärd av: Hemmalaget Bortalaget Båda lagen

Underskrift av hemmalag Underskrift av bortalag

   den          /           20    den          /           20

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Telefon(dagtid): Telefon(dagtid):

REGLER FÖR MATCHÄNDRING:

Tävlingsbestämmelser:

För ändring av match som sker efter verkställd domartillsättning debiteras enligt tävlingsbestämmelserna en ändringsavgift,
matchändringsavgiften är enligt tävlingsbestämmelserna 100kr. Vid ändring senare än 10 dagar före fastställd speldag
debiteras en förhöjd ändringsavgift med 500kr. Ändringsavgiften gäller alla av Skånes FF administrerade och domartillsatta 
för tävlingskategorierna 15 år och äldre, samt Skåneserien för pojkar 14.
OBS! detta gäller ej om matchen flyttas pga match i någon av Skånes FF:s eller Svenska FF:s cuper. Ej heller om match
flyttas pga skäl som angives i Svenska FF:s nationella tävlingsbestämmelser (ex.deltagande i landskamper mm).
Vid oenighet mellan föreningarna avgör Skånes FF:s TK när matchen skall spelas !
Ändringsavgiften debiteras den förening som begärt matchändringen eller delas upp på båda föreningarna om båda har
begärt matchändring. Ansökan kommer inte att behandlas före båda föreningarna  har skrivit under ansökan.
Ansökan skall sändas till Skånes FF, tävlingsavdelningen, Box 1046, 212 10 Malmö, fax 040-491821

VIKTIGT - LÄS DETTA !

Bekräftelse på att matchändringen är godkänd och genomförd skickas fr.o.m tävlingssäsongen 2009 endast per
e-post till berörda föreningar och funktionärer. Godkända matchändringar redovisas även med röd-fetstil text
i aktuellt spelprogram på www.skaneboll.se. Berörda föreningar kan även se godkända matchändringar i sin
egen Fogis-inloggning.Matcher som inte är markerade med röd-fetstil text är inte godkända och ombokade.

Det åligger båda lagen att kontakta varandra inför match som är flyttad av förbundet för att kontrollera att
motparten fått kännedom om den godkända ändringen. Glöm inte heller som hemmalag att (förutom gästande lag)
informera domarna i matchen om ändringen. De ursprungliga domarna ska kontaktas om ny speldag, tid och plats.

Det åligger domaren att lämna återbud till aktuell domartillsättare om han eller hon  ej kan åtaga sig matchen.

Underlåtenhet att ansöka om ändrad speldag och/eller meddela avsparkstid kan medföra straffavgift om högst
25.000kr. För sent inkommen ansökan om matchändring bektas inte, såvida inte särskilda skäl föreligger.

(delad avgift)


