INBJUDAN TILL DM OCH SERIESPEL I FUTSAL
SAMTLIGA AV DISTRIKTETS FÖRENINGAR
INBJUDS DELTA
FUTSALSERIE/DM 2015-16, (Sista anm. dag 2015-08-30)
DM gäller i ålder 13 och 14 år
Semifinal och final spelas i Jenningshallen, Robertsfors.
Då vi inte vet antalet lag kan vi inte säga hur många
sammandrag det blir men vi räknar med att det blir
tre – fyra st fördelat på november till februari (mars) där man spelar två matcher per sammandrag.
Domare tillsätts av VFF till respektive sammandrag.
POJKAR OCH FLICKOR 13 (f.2003) och 14 (f.2002)
SERIE/DM
Inbjudan till kombinerat seriespel/DM i Futsal som kommer att genomföras i sammandragsform men
där man kan spela en enkelmatch någon omgång.
Anmälningsavgift 1 300 kr
Seriespelet genomförs i grupper med enkel eller dubbelmöten där segrare i Södra spelar slutspel
(Semifinal & Final) mot segrare i Norra om DM seger.
Om antalet anmälda lag inte räcker till ren 13 och 14 års serie slås dessa samman till en serie och
högst placerade lag i respektive ålder går till slutspelet.
Inga dispenser medges vilket även innebär att lag där spelare född 2002 deltagit räknas till
DM-gruppen 14 år om grupperna slagits samman.
Elektronisk spelarförteckning från Fogis gäller.
Speltid 2 x 15 alt 1 x 20 rullande, i mån av tid.
Semifinal och Final spelas 2 x 15 rullande
POJKAR OCH FLICKOR 9 år (f.2007) till 12 år (f.2004)
SERIE
Inbjudan till seriespel i Futsal som kommer att genomföras i sammandragsform.
Anmälningsavgift 11 – 12 år 800 kr, 9 – 10 år 600 kr
Seriespelet genomförs i grupper med enkel eller dubbelmöten.
Om antalet anmälda lag inte räcker till ren åldersgrupp slås åldrarna samman i två års grupper (9-10
och 11-12) till en serie.
Max en överårig, ett år äldre än serieåldern, på planen.
Elektronisk spelarförteckning från Fogis eller kommunfotbollens spelarförteckning gäller.
Speltid 2 x 15 alt 1 x 20 rullande, i mån av tid.
OBS!
Västra samt mellersta regionen väljer spelplats norra eller södra i anmälan.
Förening får anmäla fler än ett lag till samma tävling, Skilda trupper skall användas.

SÖDRA
Kenny Bränberg

NORRA
Jörgen Wiklund

ALLA
VFF:s Kansli

kenny.branberg@gmail.com

jorgenwiklund67@gmail.com

tavling@vffboll.ac.se

070-582 67 39

073-092 39 86

0910-380 40

ANMÄLAN GÖRS I FOGIS, TÄNK PÅ ATT BYTA TILL SÄSONGEN 2016

