VÄSTMANLANDS FOTBOLLFÖRBUND

SM-kval i futsal 15- och 17 år 2017
födda 00 och 02 (DM 2016)
Västmanlands fotbollförbund bjuder in till SM-kval i futsal 15- och 17 år.
I samarbete med Kungsörs BK avgörs detta i Kungsörs sporthall.
Datum: lördag 3/12 och söndag 4/12 2016
Plats: Kungsörs sporthall, Kungsör
Speldag för resp. klass avgörs beroende på antal anmälda lag och meddelas efter sista
anmälningsdatum. Varje enskild klass avgörs dock under en och samma dag.
Inbjudan vänder sig till följande åldersklasser…

Åldersklasser
F17 Kval till futsal-SM 2017/DM 2016 (flickor födda 2000)
P17 Kval till futsal-SM 2017/DM 2016 (pojkar födda 2000)
F15 Kval till futsal-SM 2017/DM 2016 (flickor födda 2002)
P15 Kval till futsal-SM 2017/DM 2016 (pojkar födda 2002)

Tävlingsföreskrifter












Föreningar anslutna till Västmanlands FF får delta med ett eller fler lag per åldersklass
Spelare får endast representera ett (1) lag per åldersklass
Alla licensierade spelare med behörighet kan representera sin förening i SM
Överåriga spelare tillåts inte, dvs. inga dispenser godkänns
Matcherna döms av två utbildade domare enl. SvFF:s spelregler för Futsal
14 spelare/match får delta varav fyra (4) utespelare och en (1) målvakt samtidigt på
planen
Matchtid 2x12 min rullande tid. 1 min halvtidsvila (OBS! Ej sidbyte i halvtid)
Slutspelsmatcher avgörs med straffar om lika vid full tid
Ackumulerade frisparkar fr.o.m. fjärde direkta frisparken
Antalet anmälda lag avgör spelform
Slutsegrarna i SM-kvalet (15 och 17 år) går vidare till regionalt gruppspel

Läs mer om Futsal-regler och representationsbestämmelser på http://fogis.se/futsal

Anmälan
Senast 16 oktober i Fogis av ansvarig föreningsadministratör.
Manual för anmälan i Fogis finns på http://vff.se/fogis/manual-forening/anmalan-av-lag/
Observera att anmälan ska ske till innevarande säsong 2016!
Kostnad: 1 300 kr/lag faktureras föreningen efter anmälningstidens slut.
Spelprogram utsändes tillsammans med kallelse i början av november.
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