INBJUDAN TILL

LILLA VM

2019 Pojkar & Flickor 16 år

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Värmlands Fotbollförbund har nöjet att bjuda in till deltagande i 2019 års DMtävling för pojkar och flickor 16 år – födda 2003 och senare.
- Kombinerade lag får inte delta i cupen.
- Spelare med åldersdispens får inte delta i cupen.
- Minst fyra lag måste vara anmälda, annars blir det inget spel.
Tävlingsmetod: 11 mot 11
Speltid: 2 x 40 min.
Tävlingen är upplagd i cupform. Match ska spelas dels hemma
och dels borta, där det sammanlagda resultatet räknas. Enligt
UEFA-metoden räknas mål på bortaplan som avgörande vid
lika resultat. Om match ändå inte är avgjord, sker en
förlängning om 2 x 10 minuter, har matchen ändå inte
avgjorts tillgrips straffsparkstävling.
Sista speldag:

Omgång 1: 1 och 15 maj
Omgång 2: 29 maj och 26 juni
Om lagen inte kan komma överens om speldag är det
ovanstående datum som gäller, med matchstart kl. 19.00
Finalspel:
17 augusti (plats ej klar)

Lottningen verkställs direkt efter anmälningstidens utgång.
Antal omgångar beror på hur många lag som anmäler sig.
Efter att anmälningstiden gått ut beslutas om vilka datum som behöver
användas.
Anmälningsavgift: 800:- per lag, som kommer att faktureras.
Upplysningar:
ADRESS
BOX 10
651 02 KARLSTAD
BESÖKSADRESS

VFF:s kansli, Keith Öhman, 054-770 71 04

Anmälan skall ske i FOGIS och vara gjord
senast den 15 mars 2019!
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TELEFON
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413-1405
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873200-3481
E-POST
kansli@varmlandsff.se
HEMSIDA
www.varmlandsff.se

Information om hur du anmäler lag till ovan nämnda tävlingar finns på vår
hemsida: varmlandsff.se under rubriken ”Tävlingar” och ”Anmäl lag i FOGIS”.

VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Lilla VM pojkar är kvalificeringstävling till P17 div. 1 (f.d. Pojkallsvenskan) 2019.
Antalet platser 2019 styrs av antalet lag i Värmland 2018.
I utgångsläget har Värmland 1 plats.

Värmlands Folkblad, som är medarrangör, kommer i vanlig ordning att ha
utförliga artiklar om tävlingen.

Hjärtligt välkomna med er anmälan.
VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén
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