Föreskrifter Futsal
Ungdom 2019/2020
Åldersklasser:
Flickor
F 2007(12-13 år)
F 2006-2005(13-15 år)
F 2004-2003(15-17 år)
F 2002-2000(17-20 år)
Anmälan:

Pojkar
P 2007(12-13 år)
P 2006-2005(13-15 år)
P 2004-2003(15-17 år)
P 2002-2000(17-20 år)

Regler
Ungdomsfutsal
Ungdomsfutsal
Futsal
Futsal

Görs i FOGIS under perioden 7 augusti – 4 september.
Kom ihåg att uppge kontaktperson för laget!
För F/P 2007 tillämpas Föreningsstyrka d.v.s. alla föreningens lag
i aktuell åldersklass måste anmälas på samma nivå. Vi erbjuder
två nivåer Lätt och Svår.
Inför säsongen 2019/2020 erbjuds spel i Ungdomsfutsal i olika
omfattningar för den yngsta åldersgruppen (F/P 2007). De
enskilda lagen kan välja mellan att spela varje vecka eller
varannan vecka. Det vill säga att alla lagen som anmäls behövs
inte anmälas i samma omfattning gällande antal matcher i veckan.
Däremot måste anmälan ske i samma svårighetsnivå precis som
tidigare enligt föreningsstyrka.
För F/P 2006-2000 tillämpas Lagstyrka d.v.s. alla föreningens lag i
aktuell åldersklass kan anmälas på olika nivåer. Vi erbjuder tre
nivåer Lätt, Medel och Svår.

När det spelas:

Mellan november 2019 och februari 2020.
Sista speldatum för samtliga seriematcher är 2020-03-01.
Matcher går veckovis och hemmamatcher spelas i respektive
hemmakommun. Läs mer under ”vad som förväntas”.

Kostnad:

Ungdomsfutsal och Futsal: 900 kr/lag.
Domararvode samt ev. reseersättning tillkommer.

Speltid:

Speltid 3*15 min löpande i Ungdomsfutsal
Speltid 2*20 min löpande i Futsal
Allockeringstid 1 timme i hall.

Registrering:

Kom ihåg att spelarna måste vara Futsal
ungdomsregistrerade/registrerade innan ni spelar er första
match! Gäller ej för F/P 2007 i seriespelet, dock för spelare födda
2007 som spelar i F/P 2006 lag.

Boll:

Godkänd Futsalboll
Ungdomsfutsal - Bollstorlek 3
Futsal – Bollstorlek 4

Antal spelare:

F/P 2007: Rekommendation 9 spelare.
Av dessa spelare får max 4 st spelare vara underåriga.
Max 2 spelare får vara överåriga (generell dispens) varav en får
vara på planen.
F/P 2006-2000: Rekommendation 9 spelare.
Max 12 spelare på laguppställningen
Av dessa spelare får max 4 st vara underåriga.
Max 2 spelare får vara överåriga (generell dispens) varav en får
vara på planen.
”Så spelar vi Futsal”-häftet, Häftet återfinns på följande länk:
http://gbgfotboll.se/futsal/

Domare:

För Flickor och Pojkar födda 2007 så är det hemmalaget (det lag
som står först i programmet) som tillsätter en lämplig domare. För
Flickor och Pojkar födda 2006-2000 så döms matcherna av en
distriktsdomare som tillsätts av GFF.

Vad som förväntas:

Om man inte meddelat sina motståndare att man inte kan spela så
debiteras man en WO-avgift på 2000 kr. Gäller ej F/P 2007
Är ditt lag hemmalag ansvarar ni för att det finns minst två
godkända Futsal-bollar till matchstart.
Kom ihåg att ni måste vara tillgängliga för spel under perioden
november – februari. Vi undviker jullovet och så gott det går även
sportlovet. Vi kan inte garantera att vi kan uppfylla önskemål om
spelfria helger, exempelvis för cupdeltagande.
De matcher vars lag tillhör Göteborgs, Lerums, Mölndals och
Öckerö kommun kommer vi att lägga direkt vid publicering av
serierna. Övriga kommuners matcher kommer enskilda
lag/föreningar själva behöva hitta en lämplig tid hos sin egna
kommun. Kontakta gärna din hemmakommun innan anmälan för
att se över möjligheterna för spel & halltider.

Kontaktperson:

Flickor och pojkar 2007(12-13 år)
Rolando Moncada Escobar, 031 – 7610705,
rolando.moncada@gbgfotboll.se
Flickor och Pojkar 2006-2000(13-20 år)
Jasna Kliko, 031 – 7610702,
jasna.kliko@gbgfotboll.se

