INBJUDAN till SM i FUTSAL 2018
SvFF inbjuder till SM i Futsal för flickor och pojkar, 15 år (födda 2003)
resp. 17 år (födda 2001).
 Flickor och pojkar, 15 år respektive 17 år
Ett undantag från FIFA:s regelverk kommer att ske, nämligen att effektiv speltid om
2x12 minuter tillämpas. Som en följd av detta erhålles den ”ackumulerade 10-meters
frisparken” när ett lag har dragit på sig den fjärde frisparken i varje halvlek.

SM i Futsal 2017 för flickor och pojkar 15 och 17 år
Tävlingen är öppen för flickor och pojkar födda 2003 och senare resp. födda 2001 och senare.
Distriktskval
- avslutas senast den 15 januari 2018
Respektive SDF bjuder in sina lag till SM i Futsal och avgör också hur kvalspelet ska genomföras
tävlingsmässigt. Distriktskvalet ska genomföras på sporthallsgolv.
Undantag som rullande speltid, anpassning av antalet frisparkar som ska föregå ”ackumulerad
10-meters frispark” beroende på speltid, undantag av Time-out etc kan tillämpas.
SvFF rekommenderar dock SDF att använda sig av de officiella spel-reglerna för Futsal.
Regionalt gruppspel
- spelas den 3 alt. 4 februari 2018
Till detta gruppspel kvalificerar sig 32 lag i respektive kategori. Fördelning av platser sker på så
sätt att de åtta SDF med flest licenser i berörd kategori erhåller två platser, övriga SDF erhåller
en plats var. Lagen delas in i 8 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i
sin grupp enligt seriemetoden. Respektive gruppsegrare går vidare till slutspelet.
Geografisk hänsyn tas vid gruppindelning och val av spelplatser.

Slutspel
- spelas den 16 - 18 februari 2018 (Helsingborg)
Lagen delas in i 2 grupper om 4 lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp
enligt seriemetoden. Segrande lag och på andra plats placerade lagen i respektive grupp spelar
semifinaler och final.

Tävlingens föreskrifter och övrig information
Tävlingsföreskrifter
Föreskrifter för tävlingen:
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_158329/scope_0/ImageVaultHa
ndler.aspx170905151750-uq
Platstilldelning
Platserna i gruppspelet fördelas mellan SDF utifrån turordning för SDF baserad på distriktens
antal futsalregistrerade spelare vad avser flickor och pojkar i åldern 15-17 år, per den 31 augusti
2017.
Flickor 15-17 år
Två föreningar från Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Stockholm, Västerbotten,
Västergötland och Östergötland. En förening från övriga SDF.
Pojkar 15-17 år
Två föreningar från Göteborg, Halland, Skåne, Småland, Stockholm, Södermanland,
Västergötland och Östergötland. En förening från övriga SDF.
Anmälan
Denna utveckling av Fogis skedde under 2016:
”Nu finns möjlighet för SDF att anmäla in lag i annat förbunds tävling. För att andra förbund
ska kunna anmäla har det tillkommit en ny egenskap/attribut på tävlingskategorin "Tillåt
anmälan av andra förbund".
Om detta attribut är satt på en TK och anmälningsperioden är pågående kan de
distriktsförbund som INTE äger TK:n anmäla lag till TK:n från en ny sida. Denna
anmälningssida nås från listan med tävlingskategorier under Tävling>Tävlingskategorier och
länk "Visa tävlingskategorier öppna för anmälan från distriktsförbund". Vid klick på denna
länk visas de TK som är öppen för andra förbund. I listan med möjliga TK visas ägande förbund
och sista anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan inte distrikten längre anmäla lag.
När ett lag har anmälts kommer det få status "preliminärt". Det är sedan upp till
administrerande förbund att bestämma hur placeringen skall gå till i olika tävlingar. Detta görs
som vanligt och kan göras som att föreslå lagen eller anmäla och placera i tävling direkt.”
Med anledning av detta ska SDF via FOGIS kunna anmäla in lag till SvFF. Detta ska göras
senast den 16 januari 2018.
Det viktigt att ni anger kontaktperson för aktuellt lag. Om så inte skett kommer vi att påminna
er och be komplettera med denna uppgift.
OBS! Notera att ni endast anmäler in era kvalificerade lag. Kan ni inte tillsätta era tilldelade
platser, vänligen meddela detta omgående till undertecknad

Spelplatser
Tävlingsavdelningen återkommer med information om spelplatser för gruppspelen så snart dessa
har utsetts av SvFF:s Evenemangsavdelning.
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