Resultatrapportering via SMS
Matchnummer

Förteckningen avser (lagets namn)

Nr

Serie/tävling (ex.P10 SvA)

Hemma/borta

Personnummer (sex siffror ÅÅ-MM-DD)

Motståndare

Datum

Klockan

Slutresultat

H

Matchort/arena

B

Domarens signatur

Spelare (för- och efternamn – texta tydligt – skriv med stora bokstäver)

Mål

Varn

Utv

Hemmalaget skall senast 60 minuter efter
spelad match registrera slutresultatet antingen
via SMS eller via föreningsinloggningen i Fogis.
För att rapportera ett slutresultat via SMS
skriver man in matchnummer mellanslag antal
hemmamål mellanslag antal bortamål.
SMS skickas till: 0730-126 126.

Spelarförteckningen:
Efter spelad match ska domaren fylla i alla
händelser. Lagets ansvarige ledare ska därefter
tillsammans med domaren signera rapporten.
Därefter ska lagen byta spelarförteckning med
varandra och föreningen ska spara spelarförteckning minst under innevarande spelår.
Spelarförteckning ska på anmodan insändas till
Skåne FF:s tävlingskansli.

Varning – tidsbestämd utvisning
I samband med varning utvisas spelaren i 5 min.
Spelaren får återinträda i spelet vid första avblåsningen efter avtjänat straff. Det åligger
domaren att ta tiden och notera utvisningen på
spelarförteckningen enligt nedan anvisningar.

Ansvarig ledare (namn)

Funktion

Telefon dagtid

Av

Ledare (namn)

Funktion

Telefon dagtid

Av

Domare

Telefon dagtid

Ovan godkänt

Utvisningar (lindrig-, målchans-, grov förseelse)
För samtliga utvisningar gäller att utvisad
spelare ska stå över i samma tävlings nästkommande match, i den match i vilken spelaren
är behörig att delta (gäller även första höstmatchen i omlottad serie). Vid grov försselse
ska domaren anmäla händelsen till Skånes FF
för beslut om eventuell ytterligare bestraffning.
För ungdomsfotboll upp tom 17 år innebär
detta att en spelare ej äger rätt delta i sin
förening i något lag i samma åldersgrupp före
det att straffet är avtjänat i den serie förseelsen
begicks. Regeln för målchansutvisning gäller ej i
barn-fotboll upp tom 12 år.

OBS! IFYLLES AV DOMAREN (teckenförklaring för markering av avvisning/utvisning/varning):

V = Varning L = Lindrig utvisning M = Målchansutvisning G = Grov utvisning Av = Avvisning ledare

