Berörda föreningar och domare
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Kvalspel till
division 3 Damer 2022
Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK) har efter lottning fastställt
gruppindelning och spelordning för kvalspelet till division 3 2022. Denna information
gäller hela kvalspelet, ytterligare information kommer inför eventuella
särspelsmatcher. Ni följer kvalspelet via VFF:s hemsida. Separat information eller
meddelanden till kvallagen lämnas via mejl till förening och kontaktperson.
Kvalificeringen till division 3 styrs av utfallet av västgötalagens placeringar i division 2.
Vi kan redan nu se att vi fått bästa utfallet genom att det bara blir två västgötalag som
ramlar ur division 2, vilket innebär att gruppsegrarna i division 3-kvalet går upp.
Utifrån resultatet i division 2-kvalet skulle det kunna skapas ytterligare en uppgång,
om Vänersborgs IF inte skulle kvalificerar sig för division 2 i kvalet dit - så får inte
deras U-lag gå upp till div 3. Detta skulle innebära att vi måste spela isär grupptvåorna
i ytterligare en kvalrunda.
Kvalets genomförande:
Kvalet omfattar Lag 9 och 10 i våra två division 3 serier och Lag 2 i våra sex division 4
serier, totalt 12 lag.
Lagen är inlottade i tre grupper - en grupp med fyra lag och två grupper med tre lag.
Vi kvalspelar om tre platser till division 3 2022. Division 3-seriernas lag 9 har placerats
i var sin grupp som innehåller 3 lag och division 3-lagens lag 10 har placerats in i 4lagsgruppen. I övrig är lottning inte styrd.
Gruppindelning och spelordning:
Om lagen inte är överens om speldag/tid gäller Söndag kl. 14.00 .
Grupp 1:
Lag A
Lag B
Lag C

Bergdalens IK U
Mellby IK
Södra Ving/Timmele U

Match 1
16-17 oktober:
Lag C – Lag B
Vid oavgjort resultat är det förlorande lag i straffsparkstävlingen
(se nedan) som spelar match 2 i kvalgruppen.
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Match 2
23-24 oktober:
Lag A - Förloraren i match 1
Lag A har hemmaplan om Lag C blir motståndare och bortaplan om Lag B blir motståndare.
Match 3
30-31 oktober:
Lag A - Segraren i match 1
Lag A har hemmaplan om Lag C blir motståndare och bortaplan om Lag B blir motståndare.

Grupp 2:
Lag A
Lag B
Lag C

Vartofta SK
Trollhättans BoIS
Råda BK U

Match 1
16-17 oktober:
Lag C – Lag B
Vid oavgjort resultat är det förlorande lag i straffsparkstävlingen
(se nedan) som spelar match 2 i kvalgruppen.
Match 2
23-24 oktober:
Lag A - Förloraren i match 1
Lag A har hemmaplan om Lag C blir motståndare och bortaplan om Lag B blir motståndare.
Match 3
30-31 oktober:
Lag A - Segraren i match 1
Lag A har hemmaplan om Lag C blir motståndare och bortaplan om Lag B blir motståndare.

Grupp 3:
Lag A
Lag B
Lag C
Lag D

Ulricehamns IFK U
Mariedals IK U
Götene FK U
Skoftebyns IF U

Match 1
16-17 oktober:
Lag C – Lag B
Lag D – Lag A

Match 2
23-24 oktober:
Lag A – Lag C
Lag B – Lag D
Match 3
30-31 oktober:
Lag B - Lag A
Lag D – Lag C

Hemmalaget i respektive kvalmatch skall bekräfta dag och tid för matchen enligt ovan
senast måndagen den 11 oktober kl. 09.00 och den 18 oktober kl. 15.00 för match 2 och 3 i
3-lagsgrupperna.
I 4-lagsgruppen ska alla matcher vara bekräftade till VFF måndagen den 11 oktober.
Särspel
Ev. särspelsgrupp om ytterligare en plats kommer att ske mellan de tre grupptvåorna. Det
kommer genomföras 6, 10 och 14 november.
Vidare information om detta lämnas senast efter avslutat kvalgruppspel.
Speltid
Ordinarie speltid är 2 x 45 minuter.
Avbytare
Högst sju avbytare får antecknas på spelarförteckningen. Flygande byten i enlighet med
spelreglerna tillämpas vid mittlinjen.
Varningar, avstängningar m.m.
Varningar nollställs mellan serie och kvalspel. Inom kvalspelet tillämpas inte ackumulerade
varningar.
Spelare som utvisats i sista seriematchen skall avtjäna automatisk avstängning i första
kvalmatchen.
Ledare som avvisats i sista seriematchen skall avtjäna automatisk avstängning i första
kvalmatchen.
Utvisning i kvalmatch innebär automatisk avstängning i nästkommande match enligt samma
bestämmelser som seriespelet.
Avstängning som utdömts av VFF:s disciplinnämnd efter grov utvisning gäller kvalspelet
under förutsättning att det vid ärendets behandling är känt att laget skulle kvalspela. Se
disciplinnämndens beslutshandling i ärendet.
Grova utvisningar i kvalet rapporteras som vanligt för behandling i VFF:s disciplinnämnd.
OBS! Rapport om grov utvisning skall vara VFF tillhanda via Fogis senast måndagen efter
match.

Walk-over:
Walk-over är inte tillåtet i kvalspelet. Lag som inte kan genomföra fastställd match utesluts ur
kvalet.
Resultatrapportering och domarrapport
Kvalspelet finns precis som ordinarie serier, på VFF:s hemsida och i Fogis. Domaren
rapporterar resultat omgående efter match via Fogis eller sms.
Händelse rapporterar sker i Fogis så fort som möjligt (samma sätt som i seriespelet).
Straffresultat rapporteras separat av domaren till p-o.carlsson@svenskfotboll.se eller
0725233184 (sms) omgående efter match.
Representation
Spelare vars övergångshandling inkommit till SvFF den 1 september eller senare, eller med
spelklarhet efter 4 september, får inte delta i kvalspelet (samma regel som i seriespel för Alag).
Spelardisponering
I kvalet deltar såväl A-lag som U-lag eftersom rak seriepyramid tillämpas i damfotbollen.
U-lagen har samma spelardisponering som i seriespelet:
Vi uppmanar föreningarna att spela med likvärdigt lag som man använt i serien.
Varje deltagande förening ska känna ansvar för att kvalet ska fungera som en sportslig tävling
och att de spelare som varit med om att säkra kvalplatsen också deltar i själva kvalet.
Tävlingsstyrelse
Tävlingsstyrelse är Västergötlands Fotbollförbunds tävlingskommitté (DTK).
Bestämmelser för kvalgruppspelet:
Kvalgruppen avgörs enligt seriemetoden
Om två lag hamnar på samma poäng, avgör i tur och ordning:
1) Målskillnad.
2) Antalet gjorda mål.
3) Inbördes möte.
4) Resultat i straffsparkstävlingen före avspark.
Straffsparkstävling i kvalgruppspelet
Varje match inleds med straffsparkstävling enl. SvFF:s bestämmelser. Detta är en separat
tävling som används för att skilja lagen i fjärde hand enligt seriemetoden ovan.
Straffsparkstävlingen ska inledas på den fastställda matchtiden, alltså inte före ordinarie
avsparkstid. Resultatet av straffsparkstävlingen kan inte rapporteras i Fogis utan rapporteras
av domaren till p-o.carlsson@svenskfotboll.se eller 0725233184 (sms) omgående efter
match.

OBS! Samtliga spelare som är upptagna på laguppställningen får lägga straffar.
Om lagen inte har lika många spelare upptagna på laguppställningen gäller att när det lag
som har lägst antal spelare upptagna har lagt var sin straff börjar man på ny kula. Har t.ex. ett
av lagen 15 spelare och det andra 16 börjar man om efter 15 straffar.
Straffsparkstävlingen avgör också vilket lag som ”förlorar” match 1 om slutresultatet i denna
blir oavgjort. ”Förlorande” lag skall spela match 2.
Om det är teoretiskt omöjligt för lagen i sista omgången i en grupp att hamna lika utgår
straffsparkstävlingen.
OBS!
I händelse av att spelare begår grov förseelse under den inledande straffsparksläggningen ska
denne bestraffas med rött kort. Spelaren får inte delta i matchen, däremot ska laget inte
reduceras inför matchstarten. Spelaren är automatiskt avstängd i nästa kvalmatch och
anmäls dessutom till VFF:s disciplinnämd.
Om spelare ådrar sig varning under straffsparksläggningen, ska denna varning tas med in i
matchen. Om spelaren får gult kort under matchen är denne uppe i två varningar och utvisas
lindrigt. Spelaren är automatiskt avstängd nästa kvalmatch.
Domare
Domare anges på VFF:s hemsida och i Fogis. Arrangerande förening kallar domare enligt
spelordningen. Domartaxa för division 3 tillämpas.
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