FÖRESKRIFTER 2017/18 FÖR SENIOR och UNGDOM I
DISTRIKTETS SERIESPEL
SPELTID
Herrar
2 x 15 minuter rullande tid
Damer
2 x 15 minuter rullande tid
Periodpaus max 10 minuter
Pojkar Div 1 - Div 5 2 x 12 minuter rullande tid
Flickor Div 1 - Div 5 2 x 12 minuter rullande tid
Periodpaus max 5 minuter
SPELARFÖRTECKNING
Skrivs ut från fogis (kontrollera att spelarna har Futsalregistrering)
Spelarförteckning med MAX 14 spelare skall inlämnas till sekretariatet innan match.
Har ni fler spelare noterade på förteckningen ska dessa strykas innan inlämning.
Tänk på att ungdomsregistrera i futsal spelare födda 2003 el senare för att få in
dessa i förteckningen elektroniskt.
DOMARE
JHFF betalar och tillsätter domare till matcherna.
Domararvode:
Seniorer: 150 kr/match
Ungdomar: 100 kr match
+ reseersättning
SEKRETARIAT
Arrangerör ansvarar för att fungerande sekretariat finns.
I sekretariatet skall man sköta tidtagning, resultathantering och i förekommande
fall hantering av ackumulerade frisparkar. Kontrollera innan sammandraget att
ni har tillgång till sekretariat tillämpbart enligt ovan.

-

ÖVRIGT
Matcherna döms så långt det är möjligt av utbildade domare enligt SvFF:s spelregler för
futsal och som tillsätts av JHFF.
Arrangör håller med matchbollar, ev uppvärmningsboll står varje lag för själva.
Inget sidbyte.
Max en time out per lag och match.
Vid spel 2 x 15 sker ackumulerad 10-m straff när ett lag dragit på sig fjärde frisparken i
varje halvlek.
Vid spel 2 x 12 sker ackumulerad 10-m straff när ett lag dragit på sig fjärde frisparken i
varje halvlek.
Avbytare på bänken skall ha väst på sig. Byten sker hand till hand, utanför spelplan.
Resultatrapportering sker av domaren efter match via SMS eller Fogis.
Grova utvisningar skall av domaren rapporteras in i fogis. Rapportering senast tre dygn
efter match, (spelarförteckning hämtas från sekretariat)
Ackumulering av varningar tillämpas EJ
I övrigt hänvisas till SvFF:s spelregler för Futsal.

