Västerbottens Fotbollförbund
INBJUDAN

VFFs Ungdomscup
7-manna

Skellefteå 2015-02-25
Till Distriktets föreningar

Västerbottens Fotbollförbund inbjuder till deltagande i VFF:s Ungdomscup!
En tävling inom distriktet för flickor och pojkar som max fyller 12 år innevarande år.
Tävlingen kommer att genomföras som cupturnering.
Vi hoppas att du ger dina fotbollsflickor - och pojkar chansen att deltaga i
VFFs Ungdomscup.
Föreningen arrangerar och står för alla matchkostnader fram till finalspelet.
VFF arrangerar finalspelet enligt nedan
Samtliga resultat skall rapporteras in via SMS-tjänsten eller föreningens inloggning i fogis.
FINALSPELET
Finalen kommer att spelas i Robertsfors, datum meddelas senare
Samtliga finaler i VFF-Cup och Intersport-Cup kommer att spelas den dagen.
Prisutdelning efter varje match.
Antal medaljer som delas ut är 18.
Det bör vara varje förenings angelägenhet att ge sina yngre fotbollslag möjlighet att mäta
sina krafter med andra lag inom länet.
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.
/Tävlingskommittén

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

TÄVLINGSBESTÄMMELSER VFF:s Ungdomscup
1. Tävlingen är öppen för 7 - mannalag, Ålder 12 år eller yngre innevarande år, inga överåriga.
2. 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.
3. Speltid: 2 x 30 minuter. 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).
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).
4. 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”.
5. Bollstorlek nr 4 ska användas.
6. Skor med skruvdobb tillåts EJ.
7. Benskydd är obligatoriskt.
8. Föreningarna svarar för ALLA matchkostnader fram till finalen.
9. Arrangerande förening åligger att tillse att kompetent domare finns.
10. Spelarförteckning från fogis gäller.

Direkt efter avslutad match
• Resultat rapporteras via SMS eller inloggning i Fogis
• Hemmalagets kontaktman är ansvarig för att matchrapport insändes.

