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Inbjudan till INTERSPORT
CUP/DM Futsal 2016-17

Hallands
Fotbollförbunds
Samarbetspartners

Hallands Fotbollförbund inbjuder till rubricerad tävling
som genomförs i sin helhet enligt cupmetoden i FOGIS.
Tävlingen är samtidigt kval till SM 2017 i alla
tävlingsklasser utom herrsenior.
Tävlingsklasser 2016
 Damseniorer
 F17 (födda 2000 eller senare)
 F15 (födda 2002 eller senare)
 Herrseniorer (ej kvalificering till SM, det görs via regionalt seriespel i FUTSAL)
 P17 (födda 2000 eller senare)
 P15 (födda 2002 eller senare)

Välkomna med er anmälan som görs på FOGIS
senast den 12 oktober.
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Innan anmälan vänligen läs igenom förutsättningarna som följer.
Tävlingsbestämmelser











Hallands
Fotbollförbunds
Samarbetspartners

Tävlingen genomförs enligt cupmetoden i FOGIS med fri lottning över hela Halland, inkl. samtliga
finaler.
 FOGIS lottar matcherna enligt matchnummer. Dock har Halland enligt beslut egna
rutiner att följa. Följande gäller:
 Har bägge lagen haft hemmamatch i föregående omgång, lottar Hallands FF.
 Har bägge lagen haft bortamatch, är det laget som rest längst i föregående
omgång som får hemmamatch.
 Har ett lag haft hemmamatch och ett lag bortamatch, så är det laget som haft
bortamatch som får hemma match.
 Lag som kommer in i andra omgången börjar borta.
 Om inte det stämmer enligt ovan i FOGIS efter lottningen, så ska de berörda
föreningarna kontakta Hallands FF.
Det lag som lottas till hemmalag, ansvarar för att ordna spelplats, kalla domare, utse
matchsekretariat enligt regler för FUTSAL. Hemmalaget står för de kostnader som uppstår.
Bortalaget står för sina reskostnader.
Tävlingen genomförs enligt SvFF:s tävlingsbestämmelser för FUTSAL.
Samtliga matcher i tävlingen döms av 2 domare.
För att en tävlingsklass skall genomföras krävs att minst två lag anmäler sig.
Inga överåriga spelare (dispenser) är tillåtna i ungdomsklasserna.
Inga gemensamma lag kan delta i FUTSAL-DM.
Sista speldag i första omgången beräknas bli den 8 november. Sista speldag för finaler beräknas
bli senast 10 januari 2017. Beroende på antalet anmälda lag i respektive tävlingsklass kan dessa
datum förändras.

Kvalificering till regionalt SM gruppspel






Segrare i respektive åldersgrupp kvalificeras till deltagande i SM, vilket föreningen förbinder sig
att delta i, vid anmälan.
I flick- och pojkgrupperna kan det även bli aktuellt med kvalificering till SM för det andra
finallaget, vilket också föreningen förbinder sig till att delta i.
Anmälningsavgift för deltagande i SM står respektive förening för.
Regionalt SM gruppspel för samtliga klasser äger rum i jan-feb 2017.
Spelplats och datum för SM gruppspel meddelas senare.

Anmälan







Anmälan är bindande och skall vara registrerad I FOGIS senast måndagen den 12 oktober.
Senast den 21 oktober ligger spelordningen klar i FOGIS
Endast ett (1) lag per förening får delta i respektive tävlingsklass.
Endast spelklara och Futsal-licensierade spelare för respektive förening äger rätt att delta i
distriktsmästerskapet. Licensiering görs av föreningen via FOGIS.
Återbud efter anmälningstiden utgång eller lag som uteblir från match eller lämnar w.o. skall
erlägga avgift à 2500 kr.
Anmälningsavgift: 550 kronor vilket faktureras föreningen i efterhand.

Upplysningar ges av:
Gert-Inge Svensson 035-17 74 24, gert-inge@hallandsff.se
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