INBJUDAN TILL DM OCH SERIESPEL I FUTSAL
SAMTLIGA AV DISTRIKTETS FÖRENINGAR
INBJUDS DELTA
FUTSALSERIE/DM 2015-16, (Sista anm. dag 2015-08-30)
DM senior, Finalspelet avgörs i Jenningshallen, Robertsfors.
HERRAR OCH DAMER
SERIE/DM
Anmälningsavgift 2 600 kr (Resefördelning tillämpas enligt norm i TB, 74 kr/mil)
Inbjudan till kombinerat seriespel/DM i Futsal som kommer att genomföras i sammandragsform.
VFF bokar Idrottshallar och matchtiderna med kommunen, debitering sker av hallägaren i Norra
direkt till hemmaföreningen och i Södra via Västerbottens FF.
Seriespelet genomförs i grupper med enkelmöten där segrare i Södra spelar slutspel (Semifinal &
Final) mot segrare i Norra om DM seger.
Segrande lag damer är kvalificerad till SM nästföljande säsong under förutsättning att SvFF inte
ändrar kvalificeringen.
Speltid 2 x 20.
ANMÄLAN GÖR NI I FOGIS
Semifinal och Final spelas 2 x 20 effektiv

SENAST DEN 30 AUGUSTI.
OBS! BYT SÄSONG TILL 2016
INNAN NI ANMÄLER.

POJKAR & FLICKOR 15 och 17 ÅR
SERIE/DM
Anmälningsavgift 1 300 kr
Gäller födda 2001 och senare respektive 1999 och senare, INGA ÖVERÅRIGA
Seriespel i Futsal i sammandragsform.
VFF bokar Idrottshallar och matchtiderna med kommunen, debitering sker av hallägaren i Norra
direkt till hemmaföreningen och i Södra via Västerbottens FF.
Speltid 2 x 15. Alt 2 x 20 beroende på tillgång av halltider.
Segrande lag spelar DM-final mot Norras alt Södras segrare i respektive grupp. Segrande lag i finalen
är kvalificerade till SM, (På Flicksidan kan VFF erbjudas två platser i vardera åldersgruppen)

DOMARE
Tredjedomare (200 kr/match) tillsätts och kommer att sköta sekretariatet.
Vill man sköta sekretariatet själv meddelar man i kommentarrutan vid anmälan att man inte vill ha en
tredjedomare till sina hemmamatcher.
OBS!
•
•

•

Västra samt mellersta regionen väljer spelplats norra eller södra i anmälan.
Förening får anmäla fler än ett lag till samma tävling bland seniorerna, extra lag skall då ha
ändelsen 2, 3 osv i lagnamnet. Inget sådant lag får gå vidare till DM-Final/ev slutspel men kan
vinna seriespel där det spelas. Skilda trupper skall användas, deltagande i ett lag
diskvalificerar deltagande i annat lag i samma tävling från samma förening.
Lag deltagande i högre serie, SFL eller Regional (Div 1), får delta i distriktsserien men kan inte
genom den delta i eventuella kvalificeringar uppåt eller till eventuell SM-plats.

Frågor om Futsal, kontakta:
SÖDRA

SÖDRA

VÄSTRA

NORRA

ALLA

Henrik Bergdahl

Magnus Lönnberg

Henrik Engman

Peter Dahlberg

VFF:s Kansli

henrik.bergdahl@ubi.se

lonnberg.magnus@gmail.com

henrik.engman@sveaskog.se

pedahl77@hotmail.com

tavling@vffboll.ac.se

070-353 80 85

070-642 95 67

070-243 06 73

070-310 17 44

0910-380 40

