Spelordning kval till div. 1, futsal
Följande gäller för kvalet till div. 1:
Kvalsystem
Till kvalet kvalificerar sig totalt 18 lag. Platserna i kvalspelet fördelas mellan SDF utifrån
turordning för SDF baserad på distriktens antal futsalregistrerande spelare vad avser
herrar, per den 31 augusti 2016.
Till kvalspelet är följande lag kvalificerade: Två föreningar från Göteborg, Småland,
Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västergötland och Örebro (14). En förening
från vart och ett av övriga SDF (4).
De kvalificerade lagen (18 st) delas in i 6 stycken 3-lags grupper enligt geografisk
spelordning. 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 kvalificerar sig till div. 1 kommande säsong (6 st).
För vidare info gällande vakanser med mera, se tävlingens föreskrifter:
http://d01.fogis.se/svenskfotboll.se/ImageVault/Images/id_51073/ImageVaultHandler.asp
x161102133828-uq

Spelordning
Grupp 1: Västerbotten 1, Västerbotten 2, Gestrikland.
Spelplats: Västerbotten
Datum: 25 alt. 26 februari
Grupp 2: Uppland, Stockholm 1, Gotland
Spelplats: Stockholm
Datum: 18 alt. 19 februari
Grupp 3: Stockholm 2, Örebro 1, Södermanland 2
Spelplats: Södermanland
Datum: 18 alt. 19 februari
Grupp 4: Västmanland, Örebro 2, Södermanland 1
Spelplats: Örebro
Datum: 25 alt. 26 februari

Grupp 5: Småland 1, Göteborg 2, Västergötland 1
Spelplats: Småland
Datum: 18 alt. 19 februari
Grupp 6: Småland 2, Göteborg 1, Västergötland 2
Spelplats: Västergötland
Datum: 25 alt. 26 februari
Om det skulle vara så att det är svårt att få tillgång till halltider vid det angivna datumet går
det bra att spela vid annat tillfälle så länge inblandade lag är överens. Dessutom finns också
möjlighet att byta spelplats vid de tillfällen som arrangerande distrikt/förening inte har
tillgång till hall eller liknande, under förutsättning att någon annan gärna vill arrangera
gruppspelet.
Distrikten ombeds att anmäla in sitt/sina kvallag till SvFF, senast den 12 februari.
Distrikten/arrangerande förening ombeds att meddela arena och matchtider till SvFF senast
15 februari.
Återkom vid eventuella frågor.
Med vänlig hälsning
Anna Lögdberg
08-735 09 36
anna.logdberg@svenskfotboll.se

