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Inbjudan till SDF seriespel i
futsal 2017-18
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Hallands Fotbollförbund distriktsserier i futsal
Damer och Herrar ”division 2”
Bakgrund - historik
Sedan 2006 har Sverige spelat futsal enligt FIFA:s regelverk. Futsal klassificerades då som den
enda varianten av inomhusfotboll av SvFF. 2012 startade SvFF ett herrlandslag i futsal och första
landskampen spelades samma år mot Frankrike i Göteborg. Landslaget EM- och VM kvalar.
Senaste VM-kvalet spelades i Uddevalla inför fullsatta läktare och ca 30000 tittare via SVT Play.
Futsal är idag en av Sveriges och världens snabbast växande sporter. Idag finns i Sverige över
150000 registrerade futsalspelare, vilket är fler än vad någon annan hallidrott har. 2016 startade
SvFF ett flicklandslag (U17). SvFF är inbjudna till den första UEFA turneringen för flicklandslag i
futsal som spelades i Portugal under sommaren. Futsal kommer att vara en idrott inom
ungdomsolympiaden 2018 i Buenos Aires.
Säsongen 2014/2015 startades vår inhemska futsalliga, Svenska Futsalligan (SFL) innehåller 16 lag
från hela landet fördelat på två 8-lagsserier (norra och södra). Utöver detta spelas också regionaloch distriktsserier. Dessutom spelas SM för ungdomar, 15- och 17 år, som en årligen
återkommande tävling. Elitfotbolls-föreningar har börjat utveckla sin verksamhet med futsal, ex.
IFK Göteborg, Örebro SK och Hammarby IF…
För att ta nästa steg i utvecklingen så kommer SvFF futsal-säsongen 2017/2018 att administrera
Svenska Futsalligan (SFL) och division 1 för herrar samt regionalt seriespel för damer. SvFF
hoppas att vi inom distrikten därtill har möjlighet att utveckla och vidga verksamheten med
distriktsvisa ”division 2” serier. Distriktsserierna kommer med största sannolikhet att vara
kvalificerande för regionserierna. Bifogad denna inbjudan finner ni SvFF:s schematiska bilder
som tydliggör seriepyramiderna i futsal. SvFF återkommer i frågan då beslut gällande
föreskrifter, kval och upp- respektive nedflyttning är fattade.
Vi hoppas att ni också vill utveckla Svensk Fotboll med Futsal!
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Inbjudan
Hallands Fotbollförbund inbjuder härmed till distriktets seriespel i futsal för damer respektive
herrar senior.
Lag ska alltid anmälas till, och delta i tävling, i föreningens officiellt registrerade namn.
Fri anmälan, ingen särskild divisionstillhörighet i fotboll krävs!
Ingen seedning av lag med hänsyn till resultat från fotbollen. Endast geografisk serieindelning.
Tänk på att det krävs tillgång till inomhushall enligt nedan krav och att en futsalmatch tar ca 2
timmar i halltid vid spel med effektiv speltid (uppvärmning, halvtidspaus etc).
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Tävlingsform
Deltagande lag indelas i seriegrupp om minimum 4 lag med 6 matcher per i lag!
Serie kan genomföras i form av enkel- eller dubbelmöten beroende på antalet anmälda lag.
Speldagar under tidsperioden november 2017 - februari 2017.
Hallands FF har sannolikt en (1) ingång från distriktets seriespel till SvFF:s regionala division 1.
Tävlingsregler i korthet och krav för seriespelet
Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning.
Distriktsserier spelas enligt FIFA:s regelverk.
Distriktsdomare (två domarsystem tillämpas) tillsätts av Hallands FF.
Elektroniska domarrapporter från Fogis tillämpas.
Futsalboll ska användas. Målens storlek ska vara 2 x 3 meter (handbollsmål).
Läktarplatser, resultat- och matchtidstavla rekommenderas.
Matcherna ska spelas på trä-/sporthallsgolv. Planstorlek bör vara 38-42m x 18-22m (undantag kan
medges).
Det ska finnas sittplatser för 15 (avbytare och ledare) i anslutning till spelplanen och det ska
finnas ett matchsekretariat innehållande minst tre sittplatser. Fasta eller tillfälliga markeringar för
futsal enligt spelreglerna ska finnas på spelplanen.
Speltid om 2x20 minuter effektiv tid. En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet. (halvtid
15 minuter)
Spelaren får bara representera den förening där spelaren är registrerad som futsalspelare samt
ska i övrigt vara behörig att representera föreningen i enlighet med
representationsbestämmelserna för futsal.
Högst 14 spelare fördelade på fyra utespelare, en målvakt samt nio avbytare får användas i varje
match.
Anmälan
Bindande anmälan och skall vara registrerad i FOGIS senast 2017-10-09.
Lagavgifter/ekonomi
Hallands FF debiterar (efter bindande anmälan) startavgift om 800 kr per lag.
Lagförsäkringsavgift för futsal erläggs enligt SvFF:s gällande ekonomiföreskrifter.
Avgift för avanmälan faktureras enligt gällande bestämmelser med 1500kr.
Kostnaderna för hallhyra står hemmalaget för och ska också betala domararvode. Domarvodet
för 2017 är under förhandling.
Gästande förening står för sina resekostnader.
Övrigt
Eventuella frågor besvaras av Hallands FF, 035-265 20 20.
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