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Inbjudan seriespel Futsal
Gestriklands Fotbollförbund säsongen 2017/2018
Futsal är en egen idrott inom svensk fotboll och spelas inomhus under vintern.
Mer att läsa om Futsal finns på GFF hemsida.
Vi vill vara övertydliga och poängtera att Futsal är främst för de aktiva som inte har andra
vinteridrotter där tanken är att de som vill spela boll året runt ges en möjlighet att göra det.
Så stoppa inte aktiva att utöva sina andra vinteridrotter utan se det som en möjlighet för de
som inte har andra idrotter att utöva under vintermånaderna.
Välj mellan följande klasser att anmäla lag till Futsal:


Damer och Herrar div. 2 serie med tabell



Klass 1 Flickor och Klass 1 Pojkar (födda -99 och -00) serie med tabell



Klass 2 Flickor och Klass 2 Pojkar (födda -01 och -02) serie med tabell



Klass 3 Flickor och Klass 3 Pojkar (födda -03 och -04) serie med tabell



Klass 4 Flickor och Klass 4 Pojkar (födda -05 och -06) serie utan tabell



Klass 5 Flickor och Klass 5 Pojkar (födda -07 och -08) serie utan tabell

Tanken är att varje lag spelar ett flertal matcher under samma dag vid ett antal tillfällen med
fastställda datum där GFF bokat hallar, totalt antal tillfällen och matcher per lag beror på
antalet anmälda lag.
Seriespelet beräknas hålla på under november-januari för Senior och för Klass 1-5
november- februari.
Anmälan görs i Fogis senast den 10:e september
Anmälningsavgift: 3000/lag faktureras föreningen efter anmälningstidens slut.
Detta inkluderar då ALLT såsom planhyra, domarkostnad och administration.
Gestriklands Fotbollförbund bokar halltider och tillsätter domare för alla matcherna.
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Tävlingsföreskrifter
Föreningar anslutna till Gestriklands FF får delta med ett eller fler lag per åldersklass.
Lag från närliggande distrikt tillåts delta om SDF godkänner det.
Tabell i senior och klass 1-3 och tabellöst i klass 4-5.
Generell dispens för två (2) ettårsöveråriga spelare per match.
Matcherna döms av utbildade domare enligt SvFF:s spelregler för Futsal med som
tillsätts av Gestriklands FF.
14 spelare/match får delta, 4 utespelare + målvakt samtidigt på planen.
Matchtid 1x25 min rullande tid för senior och 2x12 min rullande tid (ej sidbyte i
halvtid) för övriga klasser.
Ackumulerade frisparkar fr.o.m. fjärde direkta frisparken är det 10-meters straff (25
minuter)
Spelform i sammandrag och antal matcher beror på antal anmälda lag.
Spelarförteckning läggs in i Fogis, gäller för de klasser som spelas med tabell

Mer information om Futsal finns på http://gestrikland.svenskfotboll.se/tavling1/futsal/
Kom ihåg att tänka Samsyn när ni kommunicerar med era aktiva.
Stoppa inte barn och ungdomar från att hålla på med flera idrotter – det utvecklar.
Se Futsal som en bra lösning för de som inte har andra vinteridrotter och lägg fokus på deras
deltagande i detta, istället för att pressa barn och ungdomar som är med i andra vinteridrotter.
Har du funderingar på något? Kontakta då Gestriklands Fotbollförbund
För anmälan av lag till Futsal seriespel i Fogis OBS. välj seriespel 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Logga in i Fogis
Väl säsongen 2018 under föreningens namn uppe till vänster
Välj fliken Förening (bredvid Arkiv)
Välj fliken Lag (rakt under Förening)
Ställ in fotbollstyp, kön och ålderskategori så att det står Välj
Klicka på den grå Visa-knappen
Sök upp vilket lag du vill anmäla och klicka på Ny anmälan till höger
Välj vilken tävling, kontaktperson och tryck på Spara
Nu är anmälan klar

Har ni frågor kring Futsal eller problem att anmäla lag i Fogis så kontakta Urban Ivarsson
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