Till distriktets föreningar

2016-06-13

Inbjudan till distriktsserier i FUTSAL
herrar 2016-2017
Bohusläns Fotbollförbund inbjuder för första gången till distriktsserier i FUTSAL för herrar. (Se bilaga separat inbjudan damserier från SvFF.)
FUTSAL har som bekant gått framåt på allvar de senaste åren. Damerna
spelar sedan några år regionalt seriespel och herrarna spelar både SFL,
Svenska Futsalligan, och regionalt seriespel. Det regionala seriespelet
för herrar benämns fr.o.m. 2016-2017 Division 1.
Nu är tiden inne för Bohusläns FF att arrangera distriktsserier i
FUTSAL. Serien kommer att benämnas Division 2.
En preliminär planering för Futsalserierna ser ut så här:
Serierna ska vara öppna för A-lag samt "andralag" till de föreningar som deltar i SFL
eller Division 1/Regional serie.
Seriesammansättningen avgörs av antalet deltagande lag samt geografiska
förutsättningar.
Grundtanken är att vi spelar enkelmatcher där varje förening alltså
arrangerar sina hemmamatcher.
Detta förutsätter tillgång till spelhall på "hemmaplan" samt möjlighet att anordna
matchsekretariat i likhet med det DM-spel som sedan länge arrangeras i Bohuslän.
Man kan dock, inom en serie, komma överens om annan lösning, exempelvis blanda
sammandrag med enkelmatcher.
Seriespelet kommer att pågå under perioden 1 november - 31 januari. Det kommer
att ges utrymme att spela DM samtidigt.
Varje lag ska spela minst sex matcher i seriespelet.
Matcherna spelas med sk. effektiv tid troligen 2x20 minuter.
Sekretariat ska finnas vid varje match.
Startavgift:
1.200 kronor per lag. Avgiften faktureras av BFF.

Anmälan:
Anmälan görs i FOGIS senast den 22 juni.
Skulle någon förening vara osäker på sitt deltagande skickas ett mail till
bff@orust.mail.telia.com med besked om när beslut kan fattas om deltagande.
Senast den 15 augusti ska ett definitivt besked vara lämnat. Föreningar som varken
anmält sig i tid eller gett ett preliminärt besked kan inte garanteras plats i seriespelet.
I anmälan finns ett kommentarsfält. Där ska spelhall anges, om möjligt
även vilka tider som bokats eller kommer att bokas.
Seriespelet börjar planeras efter den 22 juni och serierna fastställs
omgående efter den 15 augusti, då eventuellt tillkommande lag räknas in.
Välkomna med anmälan till Bohusläns första egna FUTSALSERIE!
Bohusläns Fotbollförbund
Tävlingskommittén
Maria Niklasson Bergsten

MNB 2016-06-12

