Inbjudan till Höstens 7-manna serie
Samtliga lag som deltagit under våren kommer att lottas in i serier under hösten.
Skulle det tillkomma lag så kan man flyttas från en geografisk zon till en annan, dvs om det skulle bli
flertalet lag i Umeåregionen så flyttas Spöland Vännäs IF till den då det är geografiskt försvarbart.
Vi vill därför att ni som är ”ny” anmäler er så snabbt det bara går.

Ni som inte vill delta måste avanmäla sig till mejladressen nedan!
Vilka ska då aktivt anmäla sig till hösten?
-

Nya lag som vill delta.
Lag som gör förändringar, ex. slår ihop 2 lag till 1 eller tvärtom.

Dessa anmälningar gör ni via mail till tavling@vffboll.ac.se
Skriv i mailet:
 FÖRENING
 NYANMÄLAN eller FÖRÄNDRAD ANMÄLAN
 LAGETS TIDIGARE NAMN (endast vid förändrad anmälan)
 LAGETS NAMN
När serierna lagts ut så uppdaterar ni kontaktuppgifterna i Fogis.
Detta gör ni på startsidan under fliken [Lag(0)]

Anmälan senast den 26 juni
tavling@vffboll.ac.se

Kom nu inte med ändringar den 27:e eller senare, dessa kommer inte att tas med
Startavgift: 1 300 kr (faktureras er förening)
Ni som deltog under våren debiteras ingen startavgift, endast nya/tillkommande lag ska
erlägga startavgift.
Spelordning
Vi kommer att lotta spelordning på samma sätt som under våren.
I inlandet spelas serien som sammandrag och de som inte arrangerade ett sammandrag under våren
och ej har avanmält sig kommer att få ett sammandrag på sin ort.
Kom ihåg att påminna ledare att RESULTATRAPPORTERA via SMS eller FOGIS.
Föreskrifterna sid 2.
Har ni frågor kontakta:
Micke Sundqvist
0910-380 40, alt. 070-66 77 639
micke@vffboll.ac.se

VFF 7-manna, herr och dam
Föreskrifter för spel i serierna VFF 7-manna herr respektive dam hos
Västerbottens Fotbollförbund (VFF)
Avgifter
Startavgift 1 300 kr, Licensavgift 1 500 kr, Domararvode 350 kr/hemmamatch
Speltid
2 x 30 minuter i enskilda matcher
2 x 25 minuter i sammandrag
Bollstorlek
Storlek 5 gäller på matchboll
Antal spelare
Fritt antal spelare till match
Avbytare
Fritt antal avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla får bytas in under match. Utbytt
spelare får återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Byte
sker vid mittlinjen.
Föreningar med flera lag i samma tävling
Förening får anmäla två lag i samma tävling.
Endast spelare som varit förkryssad som avbytare i föreningens ena lag kan delta i det andra lagets
nästa match. Detta gäller dock ej under samma sammandragstillfälle.
Spelarförteckning
Spelarförteckning från fogis skall användas.
Tänk på att domare har rätt till ersättning med 50 kr per spelare, överskjutande tre som denne lägger
in på spelarförteckningen i fogis.
Speldatum
Angiven speldag från VFF är sista speldag.
Är sista speldag satt till en söndag, och ingen annan överenskommelse mellan lagen skett, äger
hemmalaget rätten att sätta dag till Lördag eller Söndag samt avsparkstid till mellan 12:00 – 17:00
Är sista speldag satt till en vardag äger hemmalaget rätten att sätta avsparkstid till mellan 18:30 –
20:00.
Hemmalaget SKALL senast 10 dagar innan match lägga in rätt anläggning, datum och tid i Fogis.
Resultatrapportering
Domaren ansvarar för resultatrapportering.
Domare samt domarbetalning
VFF tillsätter domare till matcher i dessa serier, där av vikten av 10 dagar under stycket ”Speldatum”
ovan.
Vid sammandrag kallar arrangören samtliga domare, detta för att säkerställa att domarna uppfattat
spelplatsen. Arvode är 350 kr per match, detta oavsett matchtiden.
Reseersättning och övriga traktamenten enligt gällande reglemente.
Betalningsunderlaget skickas till hemmalag även vid sammandrag.
Lån av amatör
Tillfälligt matchlån eller säsongslån är möjligt, specifik lånehandling för 7-manna finns på
dokumentbanken

Övrigt
Spelas med i första hand 11-mannamål annars 7-mannamål beroende på tillgängligheten.
Ackumulering av varningar gäller inte i 7-mannaserien.
Hemmalaget gör avspark vid matchens början. Mål kan göras direkt från avspark.
Samtliga frisparkar är direkta med undantag för ”tillbakaspel till målvakten”
Avstånd vid avspark, frispark, inkast och hörnspark är 7 m, avstånd skall tas direkt av motspelaren.
Inspark görs genom utkast eller spark på samma sätt som vid 11-mannaspel. Får sparkas över hela
planen. Bollen är i spel när den passerat ut ur straffområdet. Målvakten får ej spela bollen till sig
själv, bestraffningen för det är frispark.
Avsiktligt tillbakaspel med fot då målvakten vidrör bollen med händerna är otillåtet och bestraffas
med indirekt frispark till motståndarlaget, frisparken skall läggas på den plats där förseelsen begicks,
dock ej närmare än 7 m från mållinjen
Straffspark slås från 9 meter om 7-mannamål används och från 11 meter om 11-mannamål används.
Samtliga spelare, med undantag av straffskytten och motståndarnas målvakt ska befinna sig bakom
straffskytt och boll.
Hörna döms om bollen passerat kortlinjen och det försvarande laget var sist på bollen. Hörnspark
slås från den förlängda mållinjen där den möter sidlinjen.
Inkast utförs när bollen går över sidlinjen.
Om, vid spel i bollhall eller dylikt, bollen vidrör taket eller därifrån nedhängande föremål tilldöms
det icke felande laget sidlinjespark. Spelet återupptas från den del av sidlinjen som är närmast den
punkt där bollen vidrörde taket, direktskott i mål är i detta fall inte godkänt.
Utvisning är personlig, dvs antalet spelare reduceras inte. Oavsett om det är en lindrig, målchans
eller grov utvisning utvisas spelaren för resten av matchen samt är avstängd nästa match i samma
tävling. Grov utvisning innebär även rapportering till VFF:s disciplinutskott.
Målchansutvisning gäller i 7-manna senior
Offside tillämpas inte.

Tävlingsstyrelsen äger rätten att besluta i händelser som inte föreskrivits i denna text.
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