Nytt tävlingsformat SM-damer, futsal
SvFF:s Tävlingskommitté (TK) har fastställs ett nytt tävlingsformat för SM-damer, futsal. Det nya
formatet är ett försök till att höja nivån för tävlingen samt att minska antalet vakanser som tidigare
har uppstått. Nedan beskrivs det nya formatet:
SM-Damer
Svenska Mästare i futsal för damer är segrande lag i finalen för damer. Till finalen kvalificerar sig
lag på följande sätt:


Utslagsspel DM-segrare (24). Varje SDF tilldelas 1 plats där DM-segrarna möts i ett
enkelmöte enligt geografisk spelordning. Hemmalag utses genom fri lottning. Segrande
lag kvalificerar sig till gruppspelet.



Gruppspel (12). Kvalificerade lag från utslagsspelet delas in fyra regionala grupper om
vardera tre lag. Varje lag spelar en match mot varje annat lag i sin grupp. Förlorande lag i
match 1 spelar match 2 mot det lag som ännu inte spelat. Om match 1 slutar oavgjort ska
straffsparkstävling genomföras för att utse ett ”förlorande” lag. Sådan straffsparkstävling
påverkar endast spelordningen och inte poängberäkningen. Respektive gruppsegrare går
vidare till slutspelet.



Regionala serier (12). Det regionala seriespelet genomförs i seriegrupper. Antalet
seriegrupper och seriesammansättning fastställs av SvFF:s TK efter det att
anmälningstiden till tävlingen löpt ut. 12 lag kvalificerar sig till slutspel.



Slutspel (12+12). Kvalificerade lag från gruppspelet respektive de regionala serierna
spelar slutspel. Slutspelet avgörs i form av fyra sammandrag med åttondels- och
kvartsfinal, genom enkelmöten. Geografisk spelordning tillämpas. Spelordningen för
åttondelsfinalerna bestäms genom fri lottning i varje sammandrag. Respektive segrare
från åttondelsfinalerna, i respektive sammandrag, spelar sedan kvartsfinal, som
enkelmöte. Respektive segrare från kvartsfinalerna kvalificerar sig till semifinal.



Semifinaler (4). Semifinalerna spelas som enkelmöten, enligt geografisk spelordning.
Hemmalag utses genom fri lottning. Segrande lag från respektive semifinal kvalificerar sig
till finalen.



Final (2). Finalen spelas som enkelmöte. Hemmalag utses genom fri lottning.

Enligt den årsplan som har fastställts för futsal 2016-2017 gäller följande datum för SM-damer:
16/1

Sista dag för distrikten att anmäla in det delatagande laget.
Regionalt sereispel klart.

29/1

Sista dag för utslagsspel för DM-segrarna

4/2-5/2

Gruppspel

18/2-19/2

Slutspel

25/2-26/2

Semifinaler

4/3

Final

