INBJUDAN TILL SERIESPEL 15, 17 OCH SENIOR I FUTSAL
SAMTLIGA AV DISTRIKTETS FÖRENINGAR
INBJUDS DELTA
FUTSALSERIE 2021-22, (Sista anm. dag 2021-08-15)
HERRAR OCH DAMER
SERIE
Anmälningsavgift 2 800 kr
Seriespel i Futsal spelas som singelmatcher där man spelar Hemma-Borta
VFF bokar fast på hemmalaget, där dessa nyttjar hall av Umeå- eller Skellefteå kommun, och lägger in
matchen i fogis, ni som spelar hemmamatch hos annan hallägare kontaktar denne om matchtider
och uppdaterar själva i fogis.
Speltid 2 x 20 effektiv tid (tidsåtgång 1:45, rekommenderat 2 timmar)
Geografisk indelade serie
Herrar
Nyanmälan gör man till div 2
Geografisk indelning tillämpas
Div 1 herrar har redan fastslagits.
Damer
Nyanmälan gör man till div 1
Geografisk indelning tillämpas
Regionala Futsalligan Dam har redan fastslagits.
POJKAR & FLICKOR 15 och 17 ÅR
SERIE
Anmälningsavgift 1 400 kr
Gäller födda 2007 respektive 2005
Max en överårig, ett år äldre än serieåldern, på planen.
Seriespel i Futsal spelas som singelmatcher där man spelar Hemma-Borta
VFF bokar fast matchdag/tid/anläggning på hemmalaget, där dessa nyttjar hall av Umeå- eller
Skellefteå kommun, och lägger in matchen i fogis, ni som spelar hemmamatch hos annan hallägare
kontaktar denne om matchtider och uppdaterar själva i fogis.
Speltid 2 x 15 effektiv tid (tidsåtgång 1:15, rekommenderat 1:30)
Geografisk indelning där möjligt.
DOMARE
Två-domarsystem gäller
Senior: 11.50 kr/minut
17 år: 8.00 kr/minut
15 år: 6.50 kr/minut
SEKRETARIAT
Hemmalaget i respektive match ansvarar för att fungerande sekretariat finns.
I sekretariatet skall man sköta tidtagning, resultathantering och i förekommande fall hantering av
ackumulerade frisparkar.
ANMÄLAN
Gör ni i fogis

OBS!
•

Förening får i lägsta seniorserie i distriktet samt i Pojkar/Flickor 15 och 17 anmäla fler än ett
lag till samma tävling, extra lag skall då ha ändelsen 2, 3 osv i lagnamnet. Max fyra spelare får
användas från det andra lagets senaste match. Denna begränsning gäller EJ om spelare deltar
som målvakt och räknas således inte in i antalet max fyra.

•

Lag deltagande i högre serie, SFL, Div 1 herr eller RFL dam får delta i distriktsserien med Lag
2, 3 osv, men kan inte delta i eventuella kvalificeringar uppåt.
Antalet spelare som får flyttas ned till sådant lag gäller enligt stycket ovan.
Upp till förbundsserie finns ingen karens.

•

Lag 2, 3 osv får ej avancera till högre serienivå.

•

I övrigt hänvisas till SvFF:s spelregler för Futsal.

