Inbjudan till seriepel i Futsal för Senior & Juniorlag 2017/2018
Nu är det dags att anmäla Dam och Herrsenior samt Juniorlag Flickor och Pojkar (födda 2000
eller senare) till 2017/2018 års seriespel i Futsal, med effektiv speltid!
Läs nedanstående innan ni anmäler era lag.

Viktig information inför seriespelet 2017/2018:
Sista anmälningsdag är 5 juli till Seriespelet för att vi skall kunna planera upp
seriespelet och ni skall kunna preliminärboka hallar. Lottning av serierna kommer att ske under
andra halvan av augusti. Föreningar som har representationslag i SvFFs serier (SFL, div 1 eller
Regional Damserie) har rätt att ha ett lag i distriktsserierna men får inte gå upp till
förbundsserierna.
BFF:s Tävlingskommitté kommer att fastställa seriesammansättning i mitten av augusti 2017.
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.
Vet någon förening med sig att de har tillgång till hall för att kunna spela/arrangera ett
seriesammandrag under en dag får de också gärna informera BFF.
HERRSERIERNA: 2017/18 - BFF har förhoppningar att skapa en egen BFF-serie i Div.2.
Antalet lag avgör om det blir enkel eller dubbelmöten – här kan även sammandrag förekomma,
där man spelar två matcher under en dag. Antal matcher ca 6-10 per serie.
Seriestart 5 november – Serieavslutning 4 februari.
Anmäl er i FOGIS under senior.
JUNIORSERIERNA (födda 2000 eller senare): 2017/18 för både pojkar och flickor:
BFF har förhoppningar att få till minst en serie för flickor resp. pojkar.
Antalet lag avgör om det blir enkel eller dubbelmöten – här kan även sammandrag förekomma,
där man spelar två matcher under en dag. Antal matcher ca 6-10 per serie.
Seriestart 5 november – Serieavslutning 4 februari.
Anmälan görs i FOGIS under ungdom.
Ekonomi: Anmälningsavgift Herrsenior & Junior 1200 kr. Domar- och hallkostnad tas av
hemmaföreningen vid dubbelmöten. Vid sammandrag fördelas domar- och hallkostnader lika
mellan deltagande föreningar.

DAMSERIERNA: 2017/18 – Se bifogad SvFF-inbjudan för damserier.
Välkomna med er anmälan önskar Tävlingskommittén!
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