Inbjudan till Regionala Futsalligan, Damer
Säsongen 2018/2019
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inbjuder med detta till Regionala Futsalligan (RFL) säsongen
2018/2019. Tävlingen avgörs i seriegrupper och därefter genom slutspel bestående av
kvartsfinaler, semifinaler och finaler. Sammansättningen av lag i respektive seriegrupp bestäms
utifrån geografisk närhet lagen emellan och varje lag spelar två matcher mot varje annat lag i sin
seriegrupp.
Nytt för säsongen 2018/2019 är målsättningen att skapa fyra seriegrupper med omkring åtta lag i
varje seriegrupp, med resevation för hur många lag som anmäler sig och med beaktande av
geografisk närhet lagen emellan. Kvartsfinaler, semifinaler och finaler avgörs kommande säsong
genom dubbelmöten.
Målsättningen för futsal damer är att under de kommande åren kunna utveckla seriepyramiden
till att på sikt ha RFL som en rikstäckande serie och en förbundstävling med regionala serier
under.
Vad som gäller för säsongen 2018/2019 är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RFL spelas fullt ut enligt FIFA:s regelverk.
Speltiden är 2 x 20min effektiv tid.
Matcherna ska spelas på trä- eller sporthallsgolv.
Läktarplatser för minst 100 personer rekommenderas.
Spelperiod kommer att vara tidsperioden sista helgen i oktober – slutet av januari. Därefter
följer slutspel.
Serierna delas in regionalt.
Varje lag spelar två matcher mot varje annat lag i sin seriegrupp enligt seriemetoden.
Ligan har SM-status, vilket betyder att det efter avslutad serie spelas ett slutspel där
segrande förening i slutspelet utses till Svenska Mästare i Futsal för damer.
Anmälan görs till SvFF och olika SDF kommer att administrera serierna.

Anmälan
Anmälan sker via följande länk: http://fogis.se/anmalanregionalafutsalligan
Fyll i formuläret och klicka på ”skicka”. När detta är gjort är ni anmälda. För att vara garanterad
plats i seriespelet ska anmälan ske senast den 1 juni 2018.
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Ekonomi
•
•
•
•
•

Anmälningsavgift om 2000:- per förening, betalas till administrerande distrikt innan
seriens start.
Hemmalaget ska, i samband med match, betala domararvode enligt fastställda Föreskrifter
gällande ekonomisk ersättning till domare, futsal.
Föreningarna ansvarar solidariskt för samtliga domarkostnader inom respektive serienivå i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 27 § FTB.
Kostnaderna för hallhyra står hemmalaget för.
Förbundsstyrelsen fastställer ekonomiska föreskrifter avseende reseersättning m.m. för
förbundsserierna, se 2 kap. 28 § FTB.

Tävlingens föreskrifter och övrig information
Tävlingens föreskrifter kommer att fastställas inom kort och därefter publiceras under denna länk:
http://fogis.se/tavling/foreskrifter-och-tavlingsbestammelser/
Med vänlig hälsningar,
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Tävlingsavdelningen
Moa Westermark
08-7350933
moa.westermark@svenskfotboll.se
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