FÖRUTSÄTTNINGAR
▪ Futsal DM spelas i följande åldersklasser: P/F 17 år (2003), P/F16 år (2004) och P/F
15 år (2005)
▪ I klasserna P/F17 och P/F15 är båda finallagen kvalificerade för SM
▪ Matcherna i guppspelet spelas under oktober-dec 2019
▪ Finalerna spelas 3 januari på gemensam plats
▪ Varje förening äger rätt att delta med ETT lag per åldersgrupp
▪ Kombinerade lag som deltog i ÖFF: s serier i fotboll 2019 tillåts (får inte deltaga i SM)
▪ Inga åldersdispenser tillåts
▪ Lag utesluts efter två inlämnade WO
▪ Alla spelare ska vara futsalregistrerade/licenserade i den förening de spelar för
▪ Spelare som blivit utvisad får inte delta i sitt lags nästkommande match, laget spelar
med en spelare mindre i som längst två minuter, om mål görs innan två minuter får
laget då spela med 5 spelare på planen igen
▪ Varningar ackumuleras inte
ANMÄLAN
▪ Anmälan sker senast 10/9 via en digitalblankett på ÖFFs hemsida, blanketten hittar ni
under ”Futsal” → ”Ungdoms DM Futsal 2020” →”Anmälan Futsal DM 2020”.
▪ Anmälningsavgiften är 500 kr/lag. ÖFF fakturerar föreningen under januari månad
▪ Lag som drar sig ur tävlingen senast 2 dagar före tävlingens start debiteras 2000 kr
Lag som drar sig ur mindre än 2 dagar före tävlingens start debiteras 5000 kr
HALLTIDER OCH DOMARE
▪ Hemmalaget ansvarar för att boka minst en timme i en fullstor hall
▪ Domare tillsätts av ÖFF/FDK´s:domartillsättare
▪ Hemmalaget betalar domare
▪ Hemmalaget ansvarar för sekretariat
▪ ÖFF kan vara behjälpliga med halltider vid behov, meddela ev behov vid anmälan
▪ Varje lag spelar 2-6 matcher under gruppspelet
SPELREGLER
Vi spelar med FIFA: s Futsalregler med följande undantag:
▪ Matchtiden, vi spelar 2 x 12 effektivtid
▪ Time out, en per halvlek
▪ Ackumulerade regelbrott, vid det fjärde ackumulerade regelbrottet per lag och
halvlek tilldöms motståndare 10 meters straff
FRÅGOR
Besvaras av Carro Phalén på ÖFF: s kansli, 010-476 50 64, carro.phalen@osterg.rf.se

