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RB 4 KAP 19§ - FUTSAL (viktig påminnelse)
Ni har väl inte missat att Skånes FF, from hösten 2014, helt övergår till Futsal vid spel inomhus med fem
spelare per lag. Mer information om övergången till Futsal finns på; http://www.skaneboll.se/five-a-sideblir-futsal/. Föreningens spelare ska, före deltagande i futsaltävling, registreras som futsalspelare i Fogis.
En spelare får endast vara registrerad som futsalspelare för en förening vid varje enskilt tillfälle.
Spelaren kan även vara registrerad fotbollspelare i samma förening eller annan förening.
Spelare får t.o.m. 31 mars det kalenderår spelaren fyller 15 år representera endast en förening under samma
speltermin. De tre spelterminerna i futsal är den 16 december – 31 mars, den 1 april – 31 augusti samt den 1
september – 15 december. Den som är futsalamatör har rätt att utan lämnande förenings godkännande
övergå till annan förening under frimånaden för futsalamatörer. Detta inkluderar övergång från amatör till
att även fortsättningsvis vara amatör, från amatör till att bli professionell respektive från avtalslös
professionell till att bli amatör.
Frimånaden för futsalamatörer omfattar tiden fr.o.m. den 1 augusti t.o.m. den 31 augusti.
Registreringsperioder för professionella futsalspelare omfattar tiden fr.o.m. den 15 juli t.o.m. den 30
september respektive fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 15 januari. Ovanstående är ett axplock från gällande
Representationsbestämmelser, RB 4 kap. Kompletta bestämmelser finns på: http://fogis.se/futsal

DISTRIKTSMÄSTERSKAP I FUTSAL
Skåne FF:s årliga distriktsmästerskap i Futsal spelas enligt nedan. Distriktets platser i 2014/2015-års
Futsal-SM fördelas efter resultat i nedanstående DM-tävlingar. Mer information och inbjudan finns på;
http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/futsal/
Herrsenior
Damsenior
Pojkar/Flickor 17år
Pojkar/Flickor 15år

spelas den 29 november 2014
spelas den 30 november 2014
spelas 6-7 december 2014
spelas 10-11 januari 2015

Malmö
Malmö
Malmö
Kristianstad

SM I FUTSAL
SM i Futsal spelas enligt nedan. För mer information se www.svenskfotboll.se
Damer
Herrar
Flickor 15 år (f.2000)
Flickor 17 år (f.1998)
Pojkar 15 år (f.2000)
Pojkar 17 år (f.1998)

regionalt gruppspel (1) 17-18/1, gruppspel (2) 31/1-1/2, slutspel 14-15/2
spelas i serieform där SFL är kvalificerande. SDF tilldelas inga platser från DM.
regionalt gruppspel 7-8/2, slutspel 27/2-1/3 i Göteborg (
regionalt gruppspel 7-8/2, slutspel 27/2-1/3 i Göteborg
regionalt gruppspel 7-8/2, slutspel 27/2-1/3 i Göteborg
regionalt gruppspel 7-8/2, slutspel 27/2-1/3 i Göteborg

Skåne FF:s platstilldelning i SM-tävlingarna:
Damer – 3st platser
Flickor 15år – 2st platser
Flickor 17år – 2st platser
Pojkar 15år – 2st platser
Pojkar 17 år – 2st platser

SKÅNELAGET – VI STÖDER SKÅNSK FOTBOLL
Conn ect – Exaktaprintin g – GML Sport – Haribo – HomeMaid – Hyllin ge Buss – Indigrow – Inslaget – Interspor t – LA Travel
Puma – Scandic – Skånefrö – Sparbanken Öresund – Svenska Spel – Trafik & Fritid – Unispor t – Via Medic i – Vår Bazaar
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VIKTIG INFORMATION – WALK-OVER (WO)
Damer A- och herrar A-lag, som lämnar walk-over i någon av lagets två sista seriematcher, oavsett
spelomgång, utesluts ur serien. Dock kvarstår lagets samtliga resultat och ospelade matcher räknas som wo,
0-3. För herrar, B-lag, föranleder walk-over enligt ovan ej uteslutning, istället debiteras föreningen förhöjd
uteslutningsavgift (se 2 kap 46 §) om 3000kr.

INGA INSTÄLLDA MATCHER I DE ÅTERSTÅENDE SERIEOMGÅNGARNA
Mot bakgrund av tidigare års erfarenhet och då vi nu står inför slutspurten av årets seriespel har Skåne FF:s
Tävlingskommitté (TK) beslutat att matcher i de sista omgångarna i princip inte får ställas in. Förenings
reservplan eller annan plan i kommunen/på hemorten ska användas oavsett underlag – konstgräs eller grus.
Det är viktigt att ni omgående tar kontakt med Skåne FF:s tävlingsavdelning om ni har anledning att
ifrågasätta spel även på reservplanen. Om reservplanen inte håller föreskrivna mått, minst 100x60m, ska

INFÖR KVALET – KVALREGLEMENTE
Berörda föreningar som ska delta i distriktets kvaltävlingar ska nogsamt, före första match, ta del av
gällande kvalreglemente som återfinns på; http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/kvalspel/
Se särskilt kapitel 3 §.1, Avstängningar och varningar i kvalmatcher:
Spelare som utvisats i sista seriematchen får inte delta i lagets första kvalmatch.
Spelare som utvisats i kvalmatch får inte delta i lagets nästa match i kvaltävlingen.
Spelare som ådrar sig två (2) varningar i olika matcher ingående i kvalspel får inte delta i den efter andra
varningen närmast följande matchen i kvalspelet.
Varningar samt avstängning till följd av uppnått antal varningar nollställs mellan serie- och kvalmatcher,
samt mellan olika omgångar ingående i samma kvalspel om nya lag tillkommer.

ÅLDERSDISPENSER – FUTSAL
När det gäller förestående ansökningar om åldersdispenser till inomhussäsongen vill Skånes FF härmed
informera om att tävlingsenheten är mycket restriktiv med att ge åldersdispenser för inomhusspel.
Skåne FF:s ståndpunkt är att det oftast finns möjlighet att anmäla laget till rätt ålderklass istället för att söka
åldersdispenser. Finns inte rätt ålderklass i viss tävling kan föreningen istället anmäla laget till en annan
tävling. Se lista över tillståndsgivna inomhustävlingar på http://www.skaneboll.se/tavlingsverksamhet/
Gällande tävlingsbestämmelser medger åldersdispens för maximalt en (1) spelare vid inomhusspel.
Denna regel kommer tillämpas strikt med motivering att åldersdispenser gäller för spelare per match, d.v.s.
det är inte tillåtet att växla ”dispensspelare” inom matcherna. Dispens kommer i första hand att beviljas på
sociala grunder med utgångspunkt från individen!

ANMÄLAN TILL TÄVLING
Alla de föreningar som fullföljer A-lagsserierna i distriktet kommer automatiskt att erhålla serieplats i
kommande års seriespel för representationslag. Inbjudan och anmälningsanvisningar för föreningens övriga
lag i seriespel och DM-tävlingar kommer i sedvanlig ordning från Skånes FF under december månad.
Förening, som inte fullföljt innevarande års A-lagsserier och som önskar återanmäla sig ska göra detta
senast den 15 oktober!
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PRISPLAKETTER OCH DIPLOM
Skånes FF delar årligen, efter avslutat seriespel, ut prisplaketter och diplom enligt nedan;
Förening som vinner sin serie för A- och B-lag får Skåne FF:s stora diplom.
I juniorserier samt Dam-U utdelas prisplaketter till segrande laget. Valören är guld.
I barn- och ungdomsserier i tävlingskategorier 10 år och äldre, som avslutas på hösten, utdelas prisplaketter
till första, andra och tredje laget. Antalet prisplaketter är 12st till 7-mannalag och 16st till 11-/9-mannalag.
Prisplaketter och diplom finns fr.o.m. vecka 45 att hämtas på Skåne FF:s kansli i Malmö,
ej avhämtade prisplaketter och diplom delas även ut till berörda föreningar i samband med årets
representantskapsmöte som äger rum på Scandic Star Hotell i Lund den 19 november.
Föreningen har också möjlighet att, så länge lagret räcker, köpa plaketter och diplom till övriga spelare som
deltagit i seriespelet. Ograverade extraplaketter kostar 20kr/st och diplom kostar 10kr/st. För beställning av
extraplaketter eller diplom, sätt in pengar på Skåne FF:s postgiro 14588-8, så skickas beställningen till berörd
förening. Glöm inte att ange antal plaketter/diplom, aktuella valörer samt vilken förening beställningen
avser! För frågor angående beställning av extra plaketter kontakta Anette Hansson på telefon 040-59 02 20
eller per mail till anette.hansson@skaneboll.se.

TRÄNARUTBILDNING I FUTSAL
Skånes FF arrangerar introduktionsutbildningar i futsal för tränare. Utbildningen hålls kvällstid och
innehåller både teori och praktik.
Utbildningarna arrangeras:
6 oktober i Stångby
7 oktober i Kristianstad
8 oktober i Malmö
Anmälan till Skånes FF omgående.
KOMMANDE TRÄNARUTBILDNINGAR
Det finns fortfarande platser kvar på följande tränarutbildningar:
Futsalintroduktion
Futsalintroduktion
Futsalintroduktion
Spelförståelse Bas 2
Ledarutbildning Barnfotboll
Spelförståelse Bas 1
Träningslära/Målvaktsspel Bas 2
Träningslära/Målvaktsspel Bas 1

6 oktober
7 oktober
8 oktober
8-9 november
29 november
30 november
24-25 januari
28 februari

Stångby
Kristianstad
Malmö
Helsingborg
Kristianstad
Hässleholm
Helsingborg
Landskrona

Anmälan till Skånes FF!
Mer information om kurserna finns på;
www.skaneboll.se/information/?scr=course&fiid=365&fkkid=1&ffid=14&fktype=1
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