Kvalificering genom wild- cards till div. 1, futsal 2016/2017
Till säsongen 2016/2017 införs en ny serienivå , division 1 i futsal för herrar. Under den
gångna säsongen har föreningar haft chansen att kvalificera sig till div. 1 genom regionalt
seriespel eller DM. Utöver detta kan föreningar kvaificera sig för spel i div. 1 genom att
ansöka om ett wild-card. Nedan följer information om seriespelet och vad som gäller vid
ansökan om ett wild-card.

Division 1


Div. 1, herrar spelas fullt ut enligt FIFA:s regelverk



Speltid: 2 x 20 min effektiv tid



Matcherna ska spelas på trä- eller sporthallsgolv.



Läktarplatser för minst 100 personer rekommenderas



Speldagar under tidsperioden november–februari



Serien genomförs med dubbelmöten (10 omgångar)



Lag 1 i respektive serie kvalar för uppflyttning till SFL.



Lag 6 i respektive serie flyttas ner till div. 2 (distriktsserie)



2 timmar halltid rekommenderas för uppvärmning och match.



Tre domarsystem tillämpas

Ekonomi


Anmälningsavgift 2 000 kr per förening.



Hemmalaget står för kostnaderna för domare och hallhyra.



Resebidrag finns att ansöka via SvFF från en specifik
resefond. Formerna för utbetalning av resebidrag kommer att fastställas inom ramen för
tävlingens föreskrifter.



Innan serien börjar ska varje förening betala lagförsäkring. Se bifogad länk för mer info:
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_133792/scope_0/ImageV
aultHandler.aspx160201142718-uq

Tävlingens föreskrifter och övrig information
Föreskrifter kommer att skickas till anmälda föreningar när dessa är fastställda.

Ansökan wild-card
Ansökan bör innehålla följande information:





Tidigare erfarenheter från futsal
Ekonomiska förutsättningar
Tillgång till hall/arena
Beskrivning av föreningens organisationsform (exempelvis futsalsektion)

SvFF utser wild-cards utifrån de ansökningar som föreligger från föreningar senast den 30
april 2016. Vid bedömningen av vilka föreningar som ska tilldelas wild-cards ska SvFF beakta
geografiska, ekonomiska samt organisatoriska förutsättningar hos de föreningar som ansökt
om wild-card.
Ansökan om wild-card skickas via e-post till anna.logdberg@svenskfotboll.se , senast den 30
april.
Kontakta undertecknad vid tävlingsfrågor. Gäller det futsalverksamheten i övrigt, kontakta
Per Broberg, 0725- 10 81 78 eller e-post per.broberg@svenskfotboll.se
Med vänliga hälsningar
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