FÖRESKRIFTER SERIE 2021/22 FÖR P/F 8-14 ÅR
SPELTID
8-12 år
13-14 år
Periodpaus

2 x 15 minuter rullande tid
2 x 20 minuter rullande tid
5 minuter

ÅLDER
Åldersangivelse avser den ålder spelaren fyller under året då säsongen avslutas.
SPELARFÖRTECKNING
13-14 år
Skrivs ut från fogis (kontrollera att spelarna har Futsalregistrering)
Spelarförteckning skall inlämnas till domaren innan match.
Tänk på att ungdomsregistrera, i futsal, spelarna för att få in dessa i förteckningen elektroniskt.
8-12 år
Ingen spelarförteckning behövs
DOMARE
13-14 år
VFF tillsätter domare (EN-domarsystem) till er match.
Domararvode: 6.50 kr/minut
Domarräkning hanteras via fogis.
8-12 år
Föreningsdomare som tillsätts av sammandragets ansvarige förening till hela sammandraget
Domararvode: 6.50 kr/minut
SPELFORMAT
13-14 år
5 – 5, Planstorlek 20 x 40, dispens för mindre plan kan medges vid spel på hemmaort, Handbollsmål
Serien spelas som singelmatcher där man spelar Hemma-Borta om antalet lag så möjliggör.
10-12 år
5 – 5, Planstorlek minimimått 16 x 32, Handbollsmål
Seriespel spelas som sammandragsform där man spelar två, max tre, matcher per sammandrag
Antal sammandrag bör vara minst 2 på vardera sida Jul/nyårsuppehållet
Sammandrag får ej ställas in, de ska i så fall flyttas.
8-9 år
3 – 3, Planstorlek 8 x 16 med innebandysarg, liggande innebandymål.
Seriespel spelas som sammandragsform där man spelar två, max tre, matcher per sammandrag
Antal sammandrag bör vara minst 2 på vardera sida Jul/nyårsuppehållet
Sammandrag får ej ställas in, de ska i så fall flyttas.

MATCHFLYTTAR
Matchändring singelmatcher skall ansökas om på sidan
https://vasterbotten.svenskfotboll.se/tavling/tavlingsdokument/matchflytt/
Matchflytt får ej ske i serie som spelas som sammandrag (P/F 8-12 år) i så fall ska samtliga i
sammandraget deltagande lag vara överens om att flytta hela sammandraget.

MATCHVÄRD
Det ska till samtliga matcher finna 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
13-14 år
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.
8-12 år
Vid respektive sammandrag kommer ett lag att vara ansvarig och sköta sekretariatet, det laget får då
rätten att sälja fika under sammandraget om hallägaren så tillåter.
Ansvarigt lag för sammandraget meddelas vid utskick av spelordning.
Även om det inte är ett krav på sekretariat i 8-12 år (sammandragen) för att matcherna ska spelas så
vill vi att ni i de hallar där det finns matchtavla använder er av sekretariatet.
Förenklade regler serierna 8-12 år
• Tillbakaspel till målvakten är tillåtet och denne får ta upp den med händerna.
• 4 sekundersregeln gäller inte
• Inga 10-meters straffar

ÖVRIGT
• Hemmalaget vid första matchen där man spelar i sammandrag är arrangörsansvarig för det
sammandraget och ansvarar för att hall och omklädningsrum är upplåst 30 min före första
match.
• Arrangörsansvarig debiteras hallhyra för hela sammandraget och är sålunda hyresgäst för
tiden under hela sammandraget.
• Arrangören av sammandraget håller med tre uppvärmningsbollar till lagen inför varje match
samt matchbollar till matchen. I 13-14 års serien ansvarar hemmalaget för detsamma till
bortalaget.
• Bollar skall vara dämpade, dvs futsalboll. I åldersserien 10 år eller yngre rekommenderas spel
med mindre Futsalboll.
• Inget västtvång för avbytarna.
• Inget sidbyte.
• Ingen Time-Out
• Ackumulerad 10-meters straff sker när ett lag dragit på sig sjätte frisparken i varje halvlek.
(gäller endast i 13-14 års serien)
• Domarräkning hanteras enligt den digitala domararvodeshanteringen (13-14 år)
• Tävlingsbestämmelser för säsongen tävlingen startar gäller hela tävlingen.
• Resultat skall av domaren rapporteras in i fogis gällande matcherna i 13 och 14 år
• Spelarförteckningen skall lämnas till domaren innan match. (13-14 år)
• Fritt antal överåriga ett år äldre än serieåldern, max en överårig på planen samtidigt.
• Vid spel i sammandrag (8-12 åringar) får matcher EJ flyttas ut från sammandraget.

I övrigt hänvisas till SvFF:s spelregler för Futsal.

