INBJUDAN TILL DM-SPEL I FUTSAL
SAMTLIGA AV DISTRIKTETS FÖRENINGAR
INBJUDS DELTA
FUTSAL-DM 2016-17, (Sista anm. dag 2016-08-31)
HERRAR OCH DAMER
DM
Anmälningsavgiften, 600 kr, är gratis för förening som deltar i distriktets seriespel
DM i Futsal spelas som utslagsturnering med sista speldag.
Hemmalaget bokar matchtid i Idrottshall (1 timme räcker).
Hemmalaget lägger in matchdatum, tid och hall i Fogis.
Saknas hallen kontaktar ni oss så hjälper vi till.
Speltid 2 x 20 minuter rullande tid.
Geografisk lottning om möjligt fram till finalspelet.
Finalspelet spelas den 15 januari i nybyggda Balderhallarna i Skellefteå, se prel spelordning nedan.
Segrande lag Damer är kvalificerad till SM som startar med första kvalmatch mot granndistriktet
innan den 29 januari.
POJKAR & FLICKOR 15 och 17 ÅR
DM
Anmälningsavgiften, 300 kr, är gratis för förening som deltar i seriespel.
Gäller födda 2002 och senare respektive 2000 och senare.
INGA ÖVERÅRIGA, Åldersdispens medges ej.
Hemmalaget bokar matchtid i Idrottshall som inrymmer sekretariatmöjlighet (1 bokad timme räcker).
Hemmalaget lägger in matchdatum, tid och hall i Fogis.
Saknas hallen kontaktar ni oss så hjälper vi till.
Speltid 2 x 20 minuter rullande tid.
Geografisk lottning om möjligt fram till finalspelet.
Finalspelet spelas den 15 januari i nybyggda Balderhallarna i Skellefteå, se prel spelordning nedan.
Segrande lag damer, pojkar samt finallagen flickor är kvalificerade till fortsatt SM-Spel.
DOMARE
VFF tillsätter två domare som dömer matchen samt en tredjedomare (150 kr/match) som sköter
sekretariatet. Vill man sköta sekretariatet själv meddelar man i kommentarrutan vid anmälan att
man inte vill ha en tredjedomare till sina hemmamatcher.
MEDALJER
Medaljer till ettan och tvåan.
14 medaljer delas ut.
Spelordning finalspelet den 15 jan, Balderhallarna (Skellefteå)
Start A-Plan
B-Plan
09:00 P-15 semi
P-15 semi
10:00 F-15 semi
F-15 semi
11:00 P-15 Final
P-17 semi
12:00 F-15 Final
F-17 semi
13:00 F-17 semi
P-17 semi
14:00 Damer semi
Damer semi
15:00 P-17 Final
Herrar semi
16:00 F-17 Final
Herrar semi
17:00 Damer Final
18:00 Herrar Final

