Västerbottens Fotbollförbund
INBJUDAN till Skellefteå Kommuncup för åldrarna 11 & 13 år
11-åringar = 7-manna
13 åringar = 11-manna
Skellefteå 2015-02-27
Till Föreningar i kommunfotbollen Norra

Västerbottens Fotbollförbund inbjuder till deltagande i Skellefteå Kommuncup!
En tävling inom distriktet för flickor och pojkar som max fyller 11 år respektive 13 år
innevarande år. Inga överåriga.
Tävlingen kommer att genomföras som utslagsturnering och pågår under säsongen.
Vid 9-16 lag anmälda spelas fyra omgångar (Åttondel – Kvart – Semi – Final)
Vi hoppas att ni ger era fotbollsflickor - och pojkar chansen att deltaga i
Skellefteå Kommuncup.
Se detta som en förberedelse på kommande års länstäckande turneringar, VFF-Cup som
spelas för 12-åringar och Intersport Cup som spelas för 14 åringar.
Hemmalaget arrangerar och står för alla matchkostnader fram till finalspelet.
Skellefteå Kommunfotboll arrangerar finalspelet.
Samtliga resultat skall rapporteras in via SMS-tjänsten eller föreningens inloggning i fogis.
FINALSPELET
Plats och datum för finalen meddelas senare.
Finalen pojkar 11 & 13 spelas samma dag.
Finalen flickor 11 & 13 spelas samma dag.
Prisutdelning efter varje match.
OBEGRÄNSAT ANTAL SPELARE FÅR ANVÄNDAS.
AVGIFT:

400 kr/lag, som faktureras av VFF.

ANMÄLAN:

Senast den 31 mars
Via föreningens inloggning på FOGIS ammäls laget.
Hemsida: www.svenskfotboll.se/vasterbotten
Glöm inte: Skriva in kontaktperson för laget.

OBS! Om föreningen deltar med fler än ett lag skall skilda trupper användas. För ytterligare
upplysningar går det bra att kontakta, Mikael Karlsson, VFF:s kansli tel: 0910-380 40.
/Kommunfotbollen Skellefteå
Tävlingsföreskrifter >>>>
POSTADRESS
Mullbergsvägen 11 B
931 37 SKELLEFTEÅ

TELEFON
0910-380 40
E-POST: kansli@vffboll.ac.se

FAX
0910-194 95
www.vffboll.ac.se

POSTGIRO
6 28 87-5
ORGANISATIONS NR:

BANKGIRO
574-4289
894700-2856

Representationsbestämmelser: Spelare får till och med det kalenderår spelaren fyller 14 år
representera endast en förening under samma speltermin eller i samma tävling. Förening som
anmäler fler än ett lag äger ej rätt att använda samma spelare i respektive lag. D v s spelare som
representerar lag 1 i första matchen äger ej rätt att representera lag 2 i någon annan match under
tävlingen. Förhållandet gäller också omvänt.
Speltid:
2 x 30 minuter i 11 års gruppen
2 x 35 minuter i 13 års gruppen
Vid oavgjort resultat tillgrips en förlängning på 2 x 5 minuter.
Om resultatet fortfarande är oavgjort efter förlängningen tillgrips straffsparkstävling
enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser (minst 5 straffar/lag) i gruppen 13 år.
I gruppen 11 år sker lottning. Denna genomförs av domaren via slantsingling.
OBS!
Seger i bortamatch ger hemmamatch i nästa omgång.
Har båda lagen segrat hemma eller borta gäller spelordningen
Om final ej är avgjord vid ordinarie speltids slut, sker en förlängning på 2 x 5 minuter.
Är matchen fortfarande oavgjord avgörs den genom straffsparkstävling enligt SvFF:s
tävlingsbestämmelser (minst 5 straffar/lag) i gruppen 13 år.
I gruppen 11 år tilldöms båda lagen seger.
De deltagande lagen äger rätt att använda sig av obegränsat antal spelare.
Byte av spelare får ske vid mittlinjen under spelets gång, s.k. ”flygande byten”.
Bollstorlek enligt gällande bestämmelser.
Benskydd är obligatoriskt.
Föreningarna svarar för ALLA matchkostnader fram till finalen.
Arrangerande förening åligger att tillse att kompetent domare finns.
(VFF tillsätter domare under finalen)
VIKTIGT!

Spelarförteckning från Fogis ska användas
Tänk på att spelarna måste vara ungdomsregistrerade för att ni ska kunna lägga till dem i
spelarförteckningen
Resultatrapportering via SMS eller Fogis, senast 24 timmar efter spelad match

