FÖRESKRIFTER 2021/22 FÖR 15, 17 OCH SENIOR I DISTRIKTETS
SERIESPEL.
SPELTID
Herrar
Damer
Periodpaus
Pojkar 15/17
Flickor 15/17
Periodpaus

2 x 20 minuter effektiv tid
2 x 20 minuter effektiv tid
max 10 minuter
2 x 15 minuter effektiv tid
2 x 15 minuter effektiv tid
max 7 minuter

SPELARFÖRTECKNING
Skrivs ut från fogis (kontrollera att spelarna har Futsalregistrering)
Spelarförteckning med MAX 14 spelare skall inlämnas till sekretariatet innan match. Har ni fler spelare
noterade på förteckningen ska dessa strykas innan inlämning.
Tänk på att ungdomsregistrera i futsal spelare födda 2007 el senare för att få in dessa i förteckningen
elektroniskt. Spelarantal utöver tre som domaren tvingas lägga in på spelarförteckningen har denne rätt
att debitera föreningen med 50 kr/st
DOMARE
VFF tillsätter domare (TVÅ-domarsystem) till er match.
Domararvode: Seniorer = 11.50 kr per minut
17-åringar = 8 kr per minut
15 åringar = 6.50 kr per minut
RESEFÖRDELNING DOMARENS RESA.
I match där domarnas resekostnad överstiger 500 kr kan förening senast den 31 mars 2022 redovisa in
detta till Västerbottens Kansli på mejladress tavling@vffboll.ac.se.
Kostnadsfördelning görs sedan mellan samtliga lag i seriegruppen.
Redovisning inkommen efter den 31 mars 2022 tas ej upp.
SPELPLATSER
Ni hittar info om hallarna i Umeå på denna sida, http://anlaggningsregister.umea.se/default.aspx
Scrolla ner på sidan och sök hall.
Ni hittar info om hallarna i Skellefteå på denna sida, http://www.skelleftea.se/upplev/anlaggningar-ochhallar/sporthallar
MATCHFLYTTAR
Matchändring skall ansökas om på sidan
https://vasterbotten.svenskfotboll.se/tavling/tavlingsdokument/matchflytt/
Om ordinarie speldag i pojkar/flickor 17 krockar med speldag i SM-spel har föreningen rätt att flytta
matchen utan motståndarnas medgivande, nytt speldatum skall dock vara överenskommet med
motståndare eller beslutas av tävlingsstyrelsen. Detta gäller separat för F-17, P-17. Dvs man har endast
rätt att flytta en Pojkar 17 om det krockar med SM-Spelet för Pojkar 17 osv.
MATCHVÄRD
Det ska till samtliga matcher finnas en matchvärd som tar emot motståndare och domare.
I serier där sekretariat, se stycket SEKRETARIAT nedan, finns kan uppdraget matchvärd ingå i
sekretariatets åtaganden men måste då inneha uppgift som gör det möjligt att lämna sekretariatet om
så behövs. På samma sätt som i fotbollen önskar vi att matchvärden medverkar till att arrangemanget
upplevs som trevligt för alla inblandade.

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. Kontrollera innan er hemmamatch med hallägaren att ni har tillgång till
sekretariat tillämpbart enligt ovan.
Domaren har rätt att besluta att matchen ska skjutas upp om sekretariat saknas.
Hemmalaget kan då, efter beslut av tävlingsstyrelsen, tvingas ersätta bortalaget för deras verifierade
kostnader. Utöver detta skall hemmalaget ersätta domaren enligt gällande bestämmelser om
uppskjuten match.
LAG 2, 3, osv i distriktets serier
Det är tillåtet att anmäla ett lag 2, 3 osv.
Lag 2, 3 ,osv skall anmälas i lägsta divisionen.
Förening kan ha två lag i lägsta divisionen.
Om serieindelningen placerar lag från samma förening i samma seriegrupp får fyra spelare samt mv från
senaste match från högre lags matchtrupp flyttas till lägre laget. Upp till det högre laget gäller flytt av
fritt antal.
Om serieindelningen placerar lag från samma förening i samma serienivå eller olika serienivåer får fritt
antal flytta mellan lagen.
Lag 2, 3, osv får endast spela i distriktets tävlingar samt kan endast uppflyttas till högre nivå än lägsta om
föreningen inte har lag i den nivån.
Lag 2, 3, osv som är kombinerat lag får anmälas av vilken förening som helst ingående i kombinationen
men kan endast uppflyttas om laget är anmält av föreningen som deltar i den högre nivån.
Kombinationslaget skall ha ändelsen 2, 3 osv.
Spelare får endast nedflyttas en lagnivå, dvs deltar spelare i Lag 1 är denne obehörig att delta i Lag 3

UPP- OCH NEDFLYTTNING
Herrar:
Meddelas senare.
Damer:
Meddelas senare

ÖVRIGT
• Hemmalaget håller med tre uppvärmningsbollar till motståndarna samt matchbollar till match
• Inget sidbyte.
• Max en time out per lag och match.
• Vid spel 2 x 20 sker ackumulerad 10-m straff när ett lag dragit på sig sjätte frisparken i varje
halvlek.
• Vid spel 2 x 15 sker ackumulerad 10-m straff när ett lag dragit på sig fjärde frisparken i varje
halvlek.
• Avbytare på bänken skall ha väst på sig. Byten sker hand till hand, utanför spelplan.
• I samtliga Futsalmatcher i distriktstävling från 15 år gäller tvådomarsystem.
• Domarräkning hanteras enligt den digitala domararvodeshanteringen.
• Resultatrapportering sker av domaren efter match via SMS eller Fogis.
• Händelser skall av domaren rapporteras in i fogis, detta gäller även målskyttar.
Rapportering senast tre dygn, (72 timmar från matchstart).
• Ackumulering av varningar tillämpas EJ
• Spelarförteckningen skall lämnas till domaren innan match
• Förening får i Pojkar/Flickor 15 och 17 anmäla fler än ett lag till samma tävling, spelare får
representera sin förenings samtliga lag i tävlingen
• I övrigt hänvisas till SvFF:s spelregler för Futsal.

