Solna 2015-06-10

INBJUDAN TILL REGIONALT SERIESPEL I FUTSAL,
HERRAR
Svenska Fotbollförbundet kommer att arrangera regionalt seriespel för herrar säsongen
2015/2016. Tävlingen kommer att gälla som kvalificering till dels Svenska Futsalligan, SFL
och dels till en ny serienivå i futsal, division 1 med start säsongen 2016/2017. Kvalifceringen
till SFL 2016/2017 kommer att ske enligt samma principer som föregående säsong och beror
på hur många regionala serier som kommer till start.
Det föreslagna formatet är att division 1 2016/2017 består av 30-36 lag indelade i 5-6
seriegrupper. Kvalifikationen från regionalt seriespel i futsal 2015/2016 till division 1
2016/2017 kommer att se ut på följande sätt:




18 platser kvalifcierar sig via regionalt seriespel.
12 platser kvalficerar sig via DM.
6 ”wild card platser” utsedda av SvFF efter förenings ansökan. Formerna för ansökan
av ”wild cards platserna”återkommer SvFF med under hösten.

Övriga utgångspunkter för tävlingen


Det regionala seriespelet spelas fullt ut enligt FIFA:s regelverk



Speltid: 2 x 20 min effektiv tid



Matcherna ska spelas på trä- eller sporthallsgolv



Läktarplatser för minst 100 personer rekommenderas



Speldagar under tidsperioden november–januari, kvalspel slutet januari-februari




Utgångspunkten är att de regionala serierna fördelas i grupper om 7- 8 lag indelade
regionalt.
Matcher kan genomföras i såväl gruppspel/sammandragsform som enkelmöten



Normalt genomförs serien endast med enkelmöten



Anmälan till SvFF, olika SDF kommer att administrera serierna som tidigare år



Seriepelet är kvalficerande till SFL och division 1 säsongen 2016/2017



Föreningar som deltar i SFL har rätt att anmäla andralag eller ungdomslag till regionala
seriespelet. Laget som deltar i det regionala seriespelet får dock inte delta i kval till SFL
2016/2017.

Anmälan
Anmälan sker via följande länk: http://fogis.se/anmalanregionaltseriespelfutsal

Fyll i formuläret och klicka på ”skicka”. När detta är gjort är ni anmälda. För att vara
garanterad plats i seriespelet ska anmälan ske senast den 15 augusti.
Ekonomi
 Anmälningsavgift 2 000 kr per förening.


Föreningarna delar på kostnaderna för domare och hallhyra.



Resebidrag finns att ansöka via SvFF från en specifik
resefond. Formerna för utbetalning av resebidrag kommer att fastställas inom ramen för
tävlingens föreskrifter.

Arrangör seriespel
Om föreningen är intresserade av att vara arrangör av ett eller flera sammandrag så anger
ni detta i er anmälan. Som arrangör står ni för att ett fungerande sekretariat finns på plats.
Hela försäljningsvinsten på kiosk och eventuella entréintäkter tillfaller arrangören.
Tävlingens föreskrifter och övrig information
Föreskrifter kommer att skickas till anmälda föreningar när dessa är fastställda.
Med vänliga hälsningar
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen
Anna Lögdberg
Tel 08-735 09 36
anna.logdberg@svenskfotboll.se

