Tillståndsansökan för nationella tävlingar

Futsal & Beach Soccer

Skickas till:

Smålands Fotbollförbund						
Box 484								
551 16 Jönköping							
alt. kansli@smalandsfotbollen.se					

TB 3 Kap 1-3§ i Smålandsfotbollen ska
föreningarna söka tillstånd för att arrangera tävling.
Ansökan skall vara Smålands FF tillhanda
senast 1 månad före tävlingens start.

Tillsammans med ansökan ska kopia på cupens tävlingsbestämmelser bifogas!
Sökande förening:
Kontaktperson (texta):
Telefon (dagtid):				

E-mailadress:

Tävlingens namn: 				
Tävlingen spelas: 4

/5

20 8

-

/

5
20		

Antal lag (ca): 18

Vi söker tillstånd för deltagande lag:
Enbart lag från Småland		

Lag från Småland samt andra distrikt			

Tävlingsstyrelse (minst 3 personer): jeje
Tävlingsform:		

Futsal		

Beach Soccer

OBS! Tävlingar spelas enligt Svenska FF:s och Småland FF:s tävlingsbestämmelser för Futsal respektive Beach Soccer.
Eventuella avvikelser från dessa ska förtydligas. Förbjudet att göra avsteg från målvaktsspelet och målstorlek.

Tävlingens omfattning:
Herrsenior

Herrjunior

P16

P15

P14

P13

P12*

P11*

P10*

P9**

P8**

P7**

Damsenior

Damjunior

F16

F15

F14

F13

F12*

F11*

F10*

F9**

F8**

F7**

■

■

■

■

■

*Ingen slutsegrare får utses (gäller fr o m 2017)

■

**Ingen slutsegrare får utses (gäller fr o m 2017) samt enbart lag från distriktet

Priser uppsatta för tävlingen:
Domare tillsätts av:				

domarklubb

Annat (ange):

Länk till cupen på Smålands FF’s hemsida (300 kr): www.
Föreningen							
Smålands Fotbollförbund
									
Bifall		
Avslag
Ort:					
/
20		
		
Underskrift:							
(av föreningen utsedd person)

Namnförtydligande:						

Jönköping			
Underskrift:
Namnförtydligande:

/

20		

Regel- och tillståndsfrågor

Futsal
Smålands Fotbollförbunds Tävlingskommitté har beslutat om regel- och tillståndsfrågor gällande Futsal.
Notera att dessa regel- och tillståndsfrågor gäller samtliga typer av inomhustävlingar där högsta antal
tillåtna spelare är fem (5) per lag. Vid spel med fler än fem spelare per lag ska alltid fotbollens regelverk och
representationsbestämmelser gälla.
Riksomfattande tävlingar, tävlingar över distriktsgränserna samt vid tävlingar inom distriktet.
I princip ska tävlingar inomhus genomföras med Futsals regelverk, dock kan nedan uppräknade undantag
tillåtas. Tävling som spelas inom dessa ramar benämns som Futsaltävling och vid dessa tävlingar kan vilket
som helst eller alla av de följande undantagen från spelreglerna tillåtas samt att undantagen gäller såväl
seniorer som ungdomar:
•
•

•
•
•

Spel på annat underlag än trägolv eller sporthallsgolv, t ex konstgräs, är tillåtet men futsalboll ska
användas.
Speltiden är valfri och tiden kan vara rullande eller effektiv.
Ackumulerad frispark från 10 meter utan mur erhålles vid:
- Spel om max. 12 minuter/halvlek: fr.o.m. fjärde (4) direkta frisparken
- Spel om max. 16 minuter/halvlek: fr.o.m. femte (5) direkta frisparken
- Spel om max. 20 minuter/halvlek: fr.o.m. sjätte (6) direkta frisparken
Tillåtet med fritt antal avbytare.
Rätt att ta bort time-out, om time-out används ska den vara 60 sekunder.
Tillbakaspel till egen målvakt får bara ske enligt regelboken, undantaget är dock ålderskategorier 12 år
och yngre där tillbakaspel till målvakten är tillåtet, liksom att målvakten får ta upp bollen med händerna
(jämför spelregler för 7-manna utomhus).

Notera särskilt även att:
• Utvisningstiden alltid ska vara enligt regelboken – 2 minuter oavsett speltid.
• Smålands FF kan bevilja ytterligare undantag i distriktstävlingar, dock rekommenderas att Futsals
regelverk används bland annat med tanke på att all domarutbildning för inomhusfotboll sker enligt
Futsals regelverk, vilket för övrigt gällt sedan 2005/2006.

