INBJUDAN TILL DM-SPEL I FUTSAL
SAMTLIGA AV DISTRIKTETS FÖRENINGAR
INBJUDS DELTA
FUTSAL-DM 2018-19, (Sista anm. dag 2018-08-31)
HERRAR OCH DAMER
DM
Anmälningsavgiften, 600 kr, är gratis för förening som deltar i distriktets seriespel
DM i Futsal spelas som utslagsturnering med sista speldag.
Hemmalaget bokar matchtid i Idrottshall som inrymmer sekretariatmöjlighet (1 timme och 45
minuter brukar räcka men vi förordar 2 timmar. ).
Hemmalaget lägger in matchdatum, tid och hall i Fogis.
Saknas hallen i Fogis kontaktar ni oss så hjälper vi till.
Speltid 2 x 20 minuter effektiv tid.
Geografisk lottning så långt vi ser det möjligt ur sportsligt hänseende
POJKAR & FLICKOR 15 och 17 ÅR
DM
Anmälningsavgiften, 300 kr, är gratis för förening som deltar i seriespel.
Gäller födda 2004 och senare respektive 2002 och senare.
INGA ÖVERÅRIGA, Åldersdispens av sociala skäl medges ej då tävlingen kvalificerar till SM
Hemmalaget bokar matchtid i Idrottshall som inrymmer sekretariatmöjlighet (1 timme och 15
minuter brukar räcka men vi förordar 1:30).
Hemmalaget lägger in matchdatum, tid och hall i Fogis.
Saknas hallen i Fogis kontaktar ni oss så hjälper vi till.
Speltid 2 x 12 minuter effektiv tid.(OBS tiden )
Geografisk lottning så långt vi ser det möjligt ur sportsligt hänseende
DOMARE
VFF tillsätter domare, Tvådomarsystem
SEKRETARIAT
Hemmalaget i respektive match ansvarar för att fungerande sekretariat finns.
I sekretariatet skall man sköta tidtagning, resultathantering och i förekommande fall hantering av
ackumulerade frisparkar.
MEDALJER
Medaljer till ettan och tvåan.
14 medaljer delas ut.
FINALER I DM
Finalens spelplats utses via Målskillnadsräkning - Flest gjorda mål – Lottning, om ingen fast finalplats
meddelats.
Målskillnadsräkning - Flest gjorda mål, räknas från sista direktkvalificerande omgång till och med
semifinal.
SM UNGDOM
Ett gruppspel i Skellefteå, Balderhallarna, den 9 februari för samtliga grupper och ett arrangeras av
Gestriklands FF den 9 eller 10 februari.
Segrande lag i finalen väljer gruppspelsspelplats i SM om vi tilldelas fler än två platser.
Tidigare år har Västerbotten tilldelats två SM-platser i Flickor 15 och 17, allt tyder på samma
fördelning kommande år.

