Tillståndsansökan för tävling
Tävlingsbestämmelserna: Kapitel 2 paragraf 8

Utomhusturneringar
Enligt Representations- och Tävlingsbestämmelserna.


Endast SvFF, SDF eller medlemsföreningar har rätt att anordna eller delta i tävlingar och
vänskapsmatcher med tillstånd.



Endast spelare som är behörig får i match representera SvFF, SDF, IdrottsAB och
förening.



Tävling för spelare t.o.m. 9 år får arrangeras med lag endast från vårt distrikt samt lag
från distrikt som gränsar till Södermanland.(Östergötland, Stockholm, Västmanland och
Örebro län)



Tabeller och segrare får ej användas/utses för flickor och pojkar 11år och yngre.



Tävling för spelare t.o.m. 17 år får arrangeras endast under perioderna den 1 oktober –
den 1 maj, den 1 juni – den 25 augusti samt Kristi Himmelfärdshelgen (från och med
torsdag till och med söndag) såvida inte SDF föreskriver annat.



Innan ni bjuder in lag från annat distrikt till tävling krävs godkännande från det
distriktet. Sådant godkännande ska medfölja tillståndsansökan till SöFF.



Ansökan ska göras två månader före tävlingens början på formuläret nedan.

I övrigt enligt tävlingsbestämmelserna kapitel 2 paragraf 8.
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Inomhusturneringar
Sedan 2007 är Futsal den enda varianten av inomhusfotboll, med högst fem spelare per lag, som
är sanktionerad av Svenska Fotbollförbundet. Fördelarna är att det finns ett regelverk som
domare och spelare kan känna sig bekväma med. Södermanlands Fotbollförbund kommer
fortsättningsvis bara att sanktionera Futsal som tävlingsform för inomhus fotboll med högst 5
spelare per lag.
Följande regler skall noteras
 Spelarna skall vara registrerade som Futsalspelare för den förening de spelar


Ackumulerade frisparkar skall användas för samtliga tävlingar. Ackumulerad frispark
från 10 meter utan mur erhålles vid:




Spel om max. 12 minuter/halvlek: fr o m fjärde direkta frisparken,
Spel om max. 16 minuter/halvlek: fr o m femte direkta frisparken,
spel om max. 20 minuter/halvlek: fr o m sjätte direkta frisparken,

 Futsalboll skall användas
 Speltiden är valfri och tiden kan vara rullande eller effektiv
 Utvisningstid, skall alltid vara enligt regelboken, 2 minuter oavsett speltid
 Rätt att ta bort time out. Om time out används ska den vara 60 sekunder.
 Tillbakaspel till egen målvakt får bara ske enligt regelboken, undantaget är dock
ålderskategorin 12 år och yngre där tillbakaspel till målvakt är tillåtet, liksom att
målvakten får ta upp bollen med händerna, jämför med spelregler för 7-manna utomhus.
 Målkast, får kastas över halva plan.
Målkast är när hela bollen, efter att sist vidrörts av en spelare i det anfallande laget,
passerat över mållinjen antingen på marken eller i luften, och mål ej är gjort.
 Endast utbildade Futsal domare skall användas
- minst 1 domare/match tom 14 år
- 2 domare/match från 15 år
 Lag från det egna distriktet kan SDF bevilja ytterligare undantag/avvikelser.
I övrigt enligt Spelregler för Futsal. Se Svenska Fotbollförbundets hemsida
http://svenskfotboll.se/svensk-fotboll/futsal/
Vid spel med fler än fem spelare per lag ska fotbollens regelverk och
representationsbestämmelser gälla.
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Kryssa i ett alternativ

Nationell tävling

Internationell tävling

Sökande förening: _____________________________________________________________________
Fullständig adress: ____________________________________________________________________
Kontaktperson: _________________________________________ Tel dagtid: ___________________
Distriktförbund:_______________________________________________________________________
(Distrikt utöver Södermanland varifrån lag ska bjudas in)

1

Tävlingens namn: ______________________________________________________

2

Tävlingen spelas under perioden ________________________________________

3

Tävlingens spelas för följande åldersgrupp (er)
P10
F10

P11
F11

P12
F12

P13
F13

P14
F14

P15
F15

P16
F16

P17
F17

Jun Herr
Jun dam

Sen herr
Sen dam

Andra åldersgrupper
P________________________
F___________________
Tävlingsstyrelse _____________________________________________________________________
SDF representant finns
(markera med kryss om SDF- representerat finns i tävlingsstyrelsen
Tävlingsform

Serie

Cup

11-manna

9-manna

7-manna

5-manna

Futsal

Priser uppsatta för tävlingen___________________________________________________________
Tävlingen följer ”Spelregler för fotboll” samt SvFFs Tävlings- och Representationsbestämmelser”
Tävlingen följer ”Spelregler för futsal” samt SvFFs Tävlings- och Representationsbestämmelser”
Bifogar tävlingens föreskrifter
Bifogar godkännande från distriktförbund (gäller endast ungdomstävling)
För föreningen:
Södermanlands FF:s yttrande:

Ort

Datum

Underskrift

Datum

Ansökan inkom:

Underskrift av behörig firmatecknare

Bifall:

Avslag:

Ansökan skickas till:
Södermanlands Fotbollförbund, Verkstadsgatan 5 Munktellarenan, 633 42 Eskilstuna
Fax: 016-12 41 47 eller e-post: fotboll@sormland.rf.se senast 2 månader före tävlingen!
Avgift för Tillståndsansökan är 350 kr och faktureras föreningen.

