Tillståndsansökan Futsalturnering 2019-2020
Blanketten ska skickas till:
Göteborgs Fotbollförbund, Nedre Kaserngården 3, 415 28 Göteborg
E-post: webmaster@gbgfotboll.se

Sökande förening:
Kontaktperson:
Telefon:

E-post:

Turneringens namn:
Hemsida:
Speldatum:
Antal deltagande lag:
Anmälningsavgift:
Priser uppsatta för turneringen:
För att blanketten ska vara korrekt ifylld ska samtliga spalter kryssas i.

Födelseår (Åldersgrupper):
Spelform:
Turneringsform:
F2013 (6-7 år)
P2013 (6-7 år)
Barnfutsal (3 mot 3 med sarg)
Poolspel
F2012 (7-8 år)
P2012 (7-8 år)
Barnfutsal (3 mot 3 med sarg)
Poolspel
F2011 (8-9 år)
P2011 (8-9 år)
Barnfutsal (4 mot 4 med sarg)
Poolspel
F2010 (9-10 år)
P2010 (9-10 år)
Barnfutsal (4 mot 4 med sarg)
Poolspel
F2009 (10-11 år)
P2009 (10-11 år)
Barnfutsal (4 mot 4 utan sarg)
Poolspel
F2008 (11-12 år)
P2008 (11-12 år)
Barnfutsal (4 mot 4 utan sarg)
Poolspel
F2007 (12-13 år)
P2007 (12-13 år)
Ungdomsfutsal
Poolspel
F2006 (13-14 år)
P2006 (13-14 år)
Ungdomsfutsal
Poolspel
Cup
F2005 (14-15 år)
P2005 (14-15 år)
Ungdomsfutsal
Poolspel
Cup
F2004 (15-16 år)
P2004 (15-16 år)
Futsal
Poolspel
Cup
F2003 (16-17 år)
P2003 (16-17 år)
Futsal
Poolspel
Cup
Flickjun. (2002-00)
Pojkjun. (2002-00)
Futsal
Poolspel
Cup
Damer (1999-)
Herrar (1999-)
Futsal
Poolspel
Cup
Övriga:
Vi har läst och följer GFF:s tillståndsbestämmelser:
Ja
OBS! Obligatoriskt att bifoga Inbjudan och Turnerningsinfo för att styrka Tillståndsansökan
Eventuella undantag från tillståndsbestämmelserna:

Ja

Nej (Om Ja, bifoga dem)

För föreningen:
Ort:

Datum:

Fylls i av Göteborgs Fotbollförbund: Bifall______ Avslag_______
Datum_______________ Underskrift___________________________

Tillståndsbestämmelser för Futsal 2019-2020 (1 juli 2019 – 30 juni 2020)
(Om ansökan inför 2020-2021 görs innan blanketten har uppdaterats är alla sanktioner
föremål för justering utifrån ev. nya bestämmelser.)
Regelverk
Enligt beslut från Svenska Fotbollförbundet får det fr.o.m. 1 januari 2017 inte koras slutsegrare i
tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Vid internationellt deltagande gäller samma regelverk t.o.m. 11
år. Det innebär att den yngsta åldersgruppen som får kora slutsegrare är födda 2006, vid
internationellt deltagande födda 2007.
Samtliga turneringar som arrangeras inom distriktet 2019-2020 och som fått sanktion från
Göteborgs Fotbollförbund kommer att finnas på vår hemsida under fliken Tävling och
Sanktionerade turneringar. Om turneringen inte finns med på denna lista betyder det att den inte
är godkänd av Göteborgs Fotbollförbund.
OBS! Föreningar som anordnar turneringar som inte blivit sanktionerade av Göteborgs
Fotbollförbund riskerar påföljd i form av straffavgift. Vi tillsätter inte domare till turneringar som
ej fått sanktion.
Sökande förening ansvarar för att boka hall med hallägaren. Föreningar som tänker använda
kommunalägda hallar i Göteborgs kommun ska inkomma med ansökan till IOFF senast 30 april
2019. IOFF kräver att turneringen är sanktionerad för att godkänna ansökan om plantider. Hör
med respektive kommun vad som gäller för just deras hallar.
Följande regler gäller under 2019-2020
Med 2019-2020 avses perioden 2019-07-01 – 2020-06-30. Notera följande datum då man inte kan
arrangera Futsalturnering:








10 november 2019 (Åldersgrupperna F/P födda 2006–2003)
24 november 2019 (Åldersgrupperna F/P födda 2009-2008)
30 november-1 december 2019 – Gäller för turneringar som kräver distriktsdomare F/P
födda 2006 och uppåt
19 januari 2020 (Åldersgrupperna F/P födda 2013-2008)
25-26 januari 2020 – Gäller för turneringar som kräver distriktsdomare F/P födda 2006
och uppåt
16 februari 2020 (Åldersgrupperna F/P födda 2013–2008)
8 mars 2020 (Åldersgrupperna F/P födda 2013–2008)

Samtliga inomhusturneringar spelas enligt regelverket för Futsal, gäller ej inomhusturneringar
som spelas på konstgräs. För barn och ungdomar gäller de spelformer och regler som beskrivs i
”Så spelar vi Futsal” som ni hittar på www.gbgfotboll.se/barn-ungdom/futsal

Flickor och pojkar födda 2013-2007 (6-13 år)
1.
2.
3.
4.
5.

Turnering får endast arrangeras inom distriktet eller i närområdet. Klubbar får delta i
angränsande distrikt.
Göteborgs Fotbollförbund tillsätter inga domare. Matcherna döms av föreningsdomare.
Varje lag ska garanteras minst 3 matcher per turnering, rekommendationen är dock 3
matcher per turneringsdag. Alla lag skall spela lika många matcher.
Poolspel utan placering. Inga resultat och tabeller får förekomma och inga segrare får koras.
Enhetliga priser. Fair Play-pris skall finnas.

6.

Spelform: Barnfutsal (3 mot 3 med sarg) gäller för 6-8 åringar. Barnfutsal (4 mot 4 med sarg)
gäller för 8-10 åringar, Barnfutsal (4 mot 4 utan sarg) gäller för 10-12 åringar, Ungdomsfutsal
gäller för 12-13 åringar.

Anmälan - Flickor och pojkar födda 2013-2007 (6-13 år)
Matchernas resultat får inte dokumenteras och inte heller påverka vidare spel i turneringen. För
att få jämna matcher tillåts i enlighet med vårt upplägg i seriespelet anmälan på olika nivåer
enligt följande:
Flickor och pojkar födda 2013-2010 (6-10 år) – Enbart en nivå för alla.
Flickor och pojkar födda 2009-2007 (10-13 år) – Föreningsstyrka: Lätt och svår.
Alla turneringar ska ha en öppen anmälan, d.v.s. vara tillgänglig för alla föreningar och lag. Detta
gäller upp t.om 16 år (Födda 2004). I anmälan ska samtliga nivåer erbjudas i respektive
åldersklass. Man får inte enbart erbjuda en turnering som inriktar sig till lag i en specifik nivå.

Flickor och pojkar födda 2006–2004 (13-16 år)
1.
2.
3.

Gruppspel och slutspel är tillåtet förutsatt att alla lag går vidare. Lagpriser och enskilda
priser får förekomma.
Matcherna kan dömas av utbildade distriktsdomare. Tvådomarsystem kan användas från
15-16 år (Futsal).
Spelform: Ungdomsfutsal gäller för 13-14 åringar. Futsal gäller för 15-16 åringar.

GFF rekommenderar starkt ett turneringsupplägg för flickor och pojkar födda 2006–2004 (13-16
år) där alla lag får spela lika många matcher, oavsett om man vinner eller förlorar. Nedan
presenteras tre olika upplägg som uppfyller detta:
1.
2.

3.

Cup med nivåanpassning i gruppspel + slutspel i gruppform. Efter ett inledande gruppspel
går lagen vidare till ett nytt gruppspel med en grupp för alla 1:or, en grupp för alla 2:or osv.
Cup med nivåanpassning i gruppspel + slutspel i form av dubbelsidigt slutspelsträd. Efter
ett inledande gruppspel går lagen vidare till ett slutspel med ett eller flera slutspelsträd där
även förlorande lag fortsätter att spela mot andra lag som förlorar.
Poolspel. I ett poolspel spelar du ett visst antal matcher utan att resultatet betyder något för
det fortsatta spelet. Man behöver inte heller möta alla lag i poolen.

Anmälan Flickor och pojkar födda 2006–2004 (13-16 år)
Alla turneringar ska ha en öppen anmälan, d.v.s. vara tillgänglig för alla föreningar och lag. Detta
gäller upp t.om 16 år. I anmälan ska samtliga nivåer erbjudas i respektive åldersklass. Man får
inte enbart erbjuda en som inriktar sig till lag i en specifik nivå.

Kostnad för domartillsättning
Det tillkommer en avgift för domartillsättning som är enligt följande:
4-31 lag
32-64 lag
65-128 lag
129-256 lag

1000 kr
1500 kr
3000 kr
6000 kr

Turneringar med fler än 256 lag behandlas individuellt.
Spelschema ska ha inkommit till Domaransvarig i Göteborgs Fotbollförbund senast 2 veckor
innan turneringen startar.

