INBJUDAN TILL SERIESPEL FÖR 8 – 14 ÅRINGAR
I FUTSAL SAMTLIGA AV DISTRIKTETS
FÖRENINGAR INBJUDS DELTA
FUTSALSERIE 2019-20, (Sista anm. dag 2019-08-31)
ÅLDRARNA 8-14 ÅR
Då vi inte vet antalet lag kan vi inte säga hur många matcher det blir men vi räknar med att det blir
minst fyra st sammandrag i 8-12 års serierna fördelat på slutet av oktober till februari (mars) där man
spelar c:a två matcher per sammandrag. I 13-14 års serierna siktar man på 6 lag per grupp och
dubbelmöten, (10 matcher).
VFF bokar fast matchdag/tid/anläggning på hemmalaget, där dessa nyttjar hall av Umeå- eller
Skellefteå kommun, och lägger in matchen i fogis, ni som spelar hemmamatch hos annan hallägare
kontaktar denne om matchtider och uppdaterar själva i fogis.
Vi bokar självklart fast sammandragen på samma sätt.
POJKAR OCH FLICKOR 13 (f.2007) och 14 (f.2006)
Anmälningsavgift 1 350 kr
Max en överårig, ett år äldre än serieåldern, på planen.
Seriespel i Futsal spelas som singelmatcher där man spelar Hemma-Borta.
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.
Speltid 2 x 20 rullande tid. (tidsåtgång 1:00 tim)
Geografisk indelning tillämpas
Lag med långt att resa lottas in med dubbelmatcher i möjligaste mån.
Domare tillsätts av VFF
POJKAR OCH FLICKOR 8 år (f.2012) till 12 år (f.2008)
SERIE
Inbjudan till seriespel i Futsal som kommer att genomföras i sammandragsform.
Anmälningsavgift 11 – 12 år 850 kr, 9 – 10 år 650 kr
Seriespelet genomförs i grupper med enkel eller dubbelmöten.
Om antalet anmälda lag inte räcker till ren åldersgrupp kan två åldrar slås samman.
Max en överårig, ett år äldre än serieåldern, på planen.
Speltid 2 x 15 rullande tid
Vid respektive sammandrag kommer ett lag att vara ansvarig och sköta sekretariatet, det laget får då
rätten att sälja fika om hallägaren så tillåter.
Föreningsdomare gäller i dessa åldrar.
OBS!
Västra samt mellersta regionen väljer spelplats norra eller södra i anmälan.
Förening får anmäla fler än ett lag till samma tävling.
Minoritetsregeln gäller, dvs om det exempelvis i pojkar 10 blir för få lag anmälda från norra så får de
flytta anmälan till södra om de vill.
Har ni frågor kontakta oss
0910-380 40
futsal@vffboll.ac.se
ANMÄLAN GÖRS I FOGIS

