VFF 7-7, herr och dam
Föreskrifter för spel i serierna VFF 7-7 herr respektive dam hos
Västerbottens Fotbollförbund (VFF)
Ekonomi
Startavgift 1 300 kr
Licensavgift 1 500 kr om ingen höjning från SvFF aviseras.
Domararvode 350 kr/hemmamatch plus ev resekostnad.
Vid sammandrag skall resekostnaden av domaren fördelas på samtliga deltagande lag
Speltid
2 x 30 minuter i enskilda matcher
2 x 25 minuter i sammandrag
Bollstorlek
Storlek 5 gäller på matchboll
Antal spelare
Fritt antal spelare till match
Avbytare
Fritt antal avbytare får antecknas på spelarförteckningen, varav alla får bytas in under match. Utbytt spelare får
återinträda i spelet. Byte av spelare får ske under spelets gång, s.k. flygande byte. Byte sker vid mittlinjen.
Zoner
Serieindelning görs till tre zoner, Norra – Västra – Södra om lagantalet gör det möjligt.
Norra spelar matcherna i Bollhallen, Norrvalla, om ingen annan överenskommelse skett.
Västra spelar matcherna efter överenskommelse i sammandragsform.
Södra spelar matcherna på respektive hemmalags bokade arena.
Representation
Samtliga i föreningen registrerade spelare har rätt att delta.
Tillfälligt matchlån eller säsongslån är möjligt, specifik lånehandling för 7-7 finns på dokumentbanken. Inlånad
spelare måste finnas registrerad i svensk förening och utlånande förening ansvarar för att spelaren i
förekommande fall är försäkrad.
Förening som har lag i distriktets seriepyramid kan använda fritt antal spelare från sådan match, ingen karens
likt flytt mellan ”Lag 1” och ”Lag 2” gäller vid spel i 7-mmanserien.
Föreningar med flera lag i samma tävling
Förening får anmäla fler lag i samma tävling.
Spelare från samma förening kan delta i samtliga lag föreningen anmält.
Detta gäller dock ej vid sammandrag under samma sammandragstillfälle.
Spelarförteckning
Spelarförteckning från fogis skall användas.
Tänk på att domare har rätt till ersättning med 50 kr per spelare, överskjutande tre som denne lägger in på
spelarförteckningen i fogis.
Speldatum
Angiven speldag från av VFF grundlottad spelordning är sista speldag.
I Skellefteåområdet gäller att vid förbokad anläggning, bollhallen Norrvalla, sker spel på anvisad dag och
klockslag. Se Bollhall, Norrvalla nedan.
Är sista speldag satt till en söndag, och ingen annan överenskommelse mellan lagen skett, äger hemmalaget
rätten att sätta dag till lördag eller söndag samt avsparkstid till mellan 12:00 – 17:00
Är sista speldag satt till en vardag äger hemmalaget rätten att sätta avsparkstid till mellan 18:30 – 20:00.
Hemmalaget SKALL senast 10 dagar innan match lägga in rätt anläggning, datum och tid i Fogis.

Bollhallen, Norrvalla
VFF kommer att förboka Bollhallen, Norrvalla, i Skellefteå för matcher i 7-7 Norra.
Deltagande lag i 7-7 Norra spelar sina matcher i Bollhallen på förbokad dag och tid såvida ingen annan
överenskommelse mellan lagen samt domartillsättaren gjorts.
Hemmalaget på respektive förbokad match debiteras för matchhyran av hallägaren.
Resultatrapportering
Domaren ansvarar för resultatrapportering.
Domare samt domarbetalning
VFF tillsätter domare till matcher i dessa serier, där av vikten av 10 dagar under stycket ”Speldatum” ovan.
Arvode är 350 kr per match.
Reseersättning och övriga traktamenten enligt gällande reglemente.
Betalningsunderlaget skickas till hemmalag för matchen även vid sammandrag.
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Spelas med i första hand 11-11mål annars 9-9 mål eller 7-7mål beroende på tillgängligheten.
Ackumulering av varningar gäller inte i 7-7serien.
Hemmalaget gör avspark vid matchens början. Mål kan göras direkt från avspark.
Samtliga frisparkar är direkta med undantag för ”tillbakaspel till målvakten”
Avstånd vid avspark, frispark, inkast och hörnspark är 7 m, avstånd skall tas direkt av motspelaren.
Inspark görs genom utkast eller spark på samma sätt som vid 11-11spel. Får sparkas över hela planen.
Bollen är i spel när den passerat ut ur straffområdet. Målvakten får ej spela bollen till sig själv,
bestraffningen för det är frispark.
Avsiktligt tillbakaspel med fot då målvakten vidrör bollen med händerna är otillåtet och bestraffas
med indirekt frispark till motståndarlaget, frisparken skall läggas på den plats där förseelsen begicks,
dock ej närmare än 7 m från mållinjen.
Straffspark slås från 9 meter om 7-7mål används och från 11 meter om 11-11mål används. Samtliga
spelare, med undantag av straffskytten och motståndarnas målvakt ska befinna sig bakom straffskytt
och boll.
Hörna döms om bollen passerat kortlinjen och det försvarande laget var sist på bollen. Hörnspark slås
från den förlängda mållinjen där den möter sidlinjen.
Inkast utförs när bollen går över sidlinjen.
Om, vid spel i bollhall eller dylikt, bollen vidrör taket eller därifrån nedhängande föremål tilldöms det
icke felande laget sidlinjespark. Spelet återupptas från den del av sidlinjen som är närmast den punkt
där bollen vidrörde taket, direktskott i mål är i detta fall inte godkänt.
Utvisning är personlig, dvs antalet spelare reduceras inte. Oavsett om det är en lindrig, målchans eller
grov utvisning utvisas spelaren för resten av matchen samt är avstängd nästa match i samma tävling.
Grov utvisning innebär även rapportering till VFF:s disciplinutskott.
Målchansutvisning gäller i 7-7 senior
Offside tillämpas inte.

Fotbollskommittén äger rätten att besluta i händelser som inte föreskrivits i denna text.

