INBJUDAN TILL SERIESPEL I FUTSAL
SAMTLIGA AV DISTRIKTETS FÖRENINGAR
INBJUDS DELTA
FUTSALSERIE 2017-18, (Sista anm. dag 2017-08-31)
HERRAR OCH DAMER
SERIE
Anmälningsavgift 2 600 kr (Resefördelning tillämpas enligt norm i TB, 74 kr/mil)
Seriespel i Futsal spelas som singelmatcher där man spelar Hemma-Borta
VFF förbokar Idrottshallar med Umeå- och Skellefteå kommun, ni som spelar hemmamatch hos
annan hallägare kontaktar denne om matchtider.
Speltid 2 x 20 effektiv tid
Geografisk indelade serier, Norra och Södra.
Herrar
Deltagande lag i division 2 och 3 är föreslagna att delta utifrån placering i fjol vilket innebär att ni
endast behöver bekräfta ert deltagande via fogis på startsidan under fliken ”(Lag x)”, där x = de antal
lag ni har föreslagna. Geografisk indelning tillämpas.
Nyanmälan gör man till div 3
Damer
Detta år skapas två divisioner under div 1 (Regionala Futsalligan Dam). Vid anmälan kan man således
välja division 2 eller 3. TK:s Futsalkommitté kommer att indela lagen mellan div 2 och 3 om antalet är
snedfördelat eller om antalet lag inte räcker till för två divisioner. Serieindelningen sker utifrån
tabellplaceringar året innan samt föreningarnas egna val. Efter att serierna satts samman skickas
fastslagna föreskrifter gällande upp- och nedflyttning ut.
Geografisk indelning tillämpas
Regionala Futsalligan Dam (div 1) har en egen inbjudan, saknar ni den när augusti starta kontakta oss
omgående.
POJKAR & FLICKOR 15 och 17 ÅR
SERIE
Anmälningsavgift 1 300 kr
Gäller födda 2003 och senare respektive 2001 och senare.
Max en överårig, ett år äldre än serieåldern, på planen.
Seriespel i Futsal spelas som singelmatcher där man spelar Hemma-Borta
VFF förbokar Idrottshallar med Umeå- och Skellefteå kommun, ni som spelar hemmamatch hos
annan hallägare kontaktar denne om matchtider.
Speltid 2 x 15 effektiv tid.
Lag från mellanbygden samt inlandet väljer geografisk serie vid anmälan.
DOMARE
Två-domarsystem gäller
Arvoden hittar ni på VFF:s hemsida under:
http://vasterbotten.svenskfotboll.se/domare/domarersattning/arvode-futsal/
Kontrollera så att det är årets arvoden som står där, det är under förhandling i skrivande stund.
SEKRETARIAT
Hemmalaget i respektive match ansvarar för att fungerande sekretariat finns.
I sekretariatet skall man sköta tidtagning, resultathantering och i förekommande fall hantering av
ackumulerade frisparkar.
ANMÄLAN
Gör ni i fogis senast den 31 augusti 2017

OBS!






Västra samt mellersta regionen väljer spelplats norra eller södra i anmälan till 15 resp 17 års
serierna.
Förening får anmäla fler än ett lag till samma tävling, extra lag skall då ha ändelsen 2, 3 osv i
lagnamnet. 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, Regional eller Div 1, får delta i distriktsserien men kan inte
genom den delta i eventuella kvalificeringar uppåt högre än div 2.
Vid öppen anmälan till två divisioner får förening endast ha ett lag i den högre divisionen

