Futsalserier 11-12 år och 13-14 år
Västmanlands Fotbollförbund (VFF) bjuder in till futsalserier i följande tävlingskategorier:
-

Flickor 11-12 år (födda 2006-2007)
Flickor 13-14 år (födda 2004-2005)
Pojkar 11-12 år (födda 2006-2007)
Pojkar 13-14 år (födda 2004-2005)

Seriespelet pågår under vecka 48-51, 2018 samt under vecka 2-10, 2019.
Matcherna spelas i omgångar (som normalt seriespel i fotboll).
Hemmalaget ansvarar för planbokning och domare samt kostnaderna för det.
Antalet anmälda lag i en och samma tävlingskategori kan innebära att den delas upp i rena
åldersklasser. Ange därför ålder i lagnamnet, ex. P05 eller F04/05.
Laganmälan sker senast 4 november i Fogis av ansvarig föreningsadministratör.
Manual för anmälan i Fogis finns på http://vff.se/fogis/manual-forening/anmalan-av-lag/
Observera att anmälan ska ske till innevarande säsong 2018!
Lag utanför Västmanland är välkomna att anmäla sig, detta kräver dock godkännande från respektive
distriktsförbund. Anmälan sker då till kansli@vff.se
Anmälningsavgifterna är:
- P/F 11-12 år: 500 kr/lag
- P/F 13-14 år: 750 kr/lag.
Anmälningsavgiften faktureras till föreningen efter anmälningstidens utgång. En förening kan delta
med flera lag i respektive tävlingskategori. Spelprogram finns tillgängligt på http://vff.se/futsalserier
från och med vecka 46. Sista anmälningsdag är 4 november 2018.

Tävlingsföreskrifter och Tävlingsorgan
VFF:s Barn och Ungdomskommitté är beslutande organ i tävlingsfrågor och eventuella
bestraffningsärenden. Föreningar anslutna till VFF eller annat distrikt kan delta. Förening från annat
distrikt ska inhämta tillstånd från sitt distriktsförbund. Kombinerade lag mellan två föreningar kan
delta efter godkännande från VFF. Förening kan delta med flera lag i samma åldersklass.
- Spelare får endast representera ett (1) lag per åldersklass- 14 spelare/match kan delta, varav 4 utespelare + målvakt samtidigt på planen.
- Generell åldersdispens finns för två (2) ettårs överåriga spelare per match.
- Hemmalaget avgör om man ska använda en eller två domare.
- Matchtiden är 2 x 15 min rullande tid.
- Ackumulerade frisparkar fr.o.m. sjätte direkta frisparken.
- Time out tillämpas ej .
- Tillbakaspel till egen målvakt sker enligt regelboken, gäller även ålderskategorin 12 år och yngre.
- Avgifter för återbud till spel:
Urdragning efter lottning (2000 kr), Urdragning under pågående spel (3000 kr), W.O.-avgift (1000 kr).
OBS! Vid ev. förhinder att komma till spel måste detta meddelas motståndare och domare i god tid.
Läs mer om Futsal-regler och representationsbestämmelser samt tävlingsregler på
http://vff.se/futsalserier

