Föreskrifter Futsal Div. 3 Herrar 2019-2020

När det spelas:

Mellan november 2019 och mars 2020.
Sista speldag är den 1 mars 2020.

Kostnad:

Anmälningsavgiften är 1200 kr/lag samt lagförsäkringsavgift
1500 kr. Dessa avgifter faktureras. Dessutom tillkommer
domararvode samt ev. reseersättning.

Regler:

Division 3 herrar spelas 2x20 min. löpande tid.
Tvådomarsystem tillämpas. Lagen delar på domarkostnaden samt
ev. reseersättning. Matcherna skall spelas på trä- eller
sporthallsgolv.
Läs även Tävlings- och Representationsbestämmelserna för Futsal
(FTB). Kom ihåg att spelarna måste vara Futsalregistrerade innan
ni spelar er första match.

Uppflyttning:

Uppflyttning till div. 2 sker av segraren i respektive seriegrupp.

Nedflyttning:

Från varje serie nedflyttas erforderligt antal lag, dock minst två.
Från varje 8-lagsserie flyttas erforderligt antal lag ner, dock minst
ett.

Andralag:

Reservlag/andralag får spela i högsta distriktsserien (div. 2) men
har inte rätt att kvalificera sig uppåt i seriesystemet, utan ersätts
av bäst placerat behörigt lag från den aktuella seriegruppen,
förutsatt att detta lag är tvåa i seriegruppen.
Från senaste A-lagsmatch innevarande år får max 3 spelare, som
spelat bindande match, flyttas ned till match i närmast
underliggande division, det vill säga från A-lag till B-lag.
Exempel
- Representationslag spelar måndag, 14 spelare deltar
- Andralaget spelar onsdag, 3 spelare från representationslaget
ovan får delta.
- Andralaget spelar söndag, 3 spelare från representationslaget
ovan får delta.
Det är tillåtet för en förening att ha två lag i samma serie, dock
endast i den lägsta distriktsserien. Om en förening deltar med ett
representationslag samt ett andralag i lägsta distriktsserien, får
spelarna endast representera ett utav lagen under säsongen.

Föreskrifter Futsal Div. 3 Herrar 2019-2020

Matchdag:

Hemmalag ansvarar för att det finns matchbollar.
Varje deltagande lag ansvarar för att ta med egna
uppvärmningsbollar samt västar för avbytare. Vid ett byte skall
avbytaren alltid lämna över västen hand till hand med ersatt
spelare.

Spelarlegitimationer:

Inför Futsalsäsongen 2019-2020 kommer vi införa
spelarlegitimation i distriktets representationsserier. Det innebär
att man måste kunna visa upp en godkänd ID-handling, eller en
kopia på godkänd ID-handling vid match. För föreningar vars
spelare inte vill uppvisa en godkänd ID-handling, eller kopia på
en sådan, kommer det fortfarande finnas möjlighet att köpa ett
spelarlegitimationskort.
Regelverket kring detta finns att läsa i
FTB 4 kap. – Representationsbestämmelser.

Övrigt:

Hemmalag måste uppfylla ovanstående kriterier, annars kan man
riskera att mista sin plats i tävlingen.
Läs även FTB 6 kap. – Förenings ansvar.

Frågor:

Kontakta Göteborgs Fotbollförbunds kansli,
lotta.gustafsson@gbgfotboll.se

