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Inbjudan
Seriespel i
Futsal
2019/2020
Damer och Herrar
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Nu är det dags att börja fundera på kommande futsalsäsong.
Hallands Fotbollförbund tar ett starkare grepp för att stärka Futsalen i distriktet.
Välkomna att vara med!

Lag ska alltid anmälas till, och delta i tävling, i föreningens officiellt registrerade namn.
Fri anmälan, ingen särskild divisionstillhörighet i fotboll krävs!
Ingen seedning av lag med hänsyn till resultat från fotbollen. Endast geografisk serieindelning.
Anmälda föreningar kan komma bli tilldelade att arrangera ett sammandrag.
Något av finallagen kommer att tilldelas arrangemanget av DM-finalen.
Tänk på att det krävs tillgång till inomhushall enligt nedanstående krav och att ett sammandrag
tar ca 3 timmar i halltid vid spel med effektiv speltid (uppvärmning, halvtidspaus etc.).
Tävlingsform
Deltagande lag indelas i seriegrupp norr – söder om minimum 3 lag med 2 matcher per lag. Vid
färre anmälda lag än 6st totalt blir det en seriegrupp!
Seriegrupp genomföras i form av 2st sammandrag där alla möter alla
Hallands Fotbollförbund
Andersbergsringen 104
302 55 Halmstad

info@hallandsff.se
www.svenskfotboll.se/halland

035-265 20 20
org.nr; 849200-0917
bg: 683-3693

Halmstad 2019-08-22

Speldagar under tidsperioden, sammandrag oktober/ 25 november 2019 – sammandrag 2
december/13 januari 2020.
Vinnare i respektive seriegrupp norr respektive söder möts i en DM final. Vinnaren av DM final
kvalificerar sig till SvFF:s regionala division 1.
DM final spelas senast 3 februari 2020.
Hallands FF har sannolikt en (1) ingång från distriktets seriespel till SvFF:s regionala division 1.
Lag från andra distrikt kan inte spela DM final eller kvalificera sig till SvFF:s regionala division 1.
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Tävlingsregler i korthet och krav för seriespelet
Arrangerande förening ska tillhandahålla funktionär för tidtagning.
Distriktsserier spelas enligt FIFA:s regelverk.
Distriktsdomare (två domarsystem tillämpas) tillsätts av Hallands FF.
Elektroniska domarrapporter från Fogis tillämpas.
Futsalboll ska användas. Målens storlek ska vara 2 x 3 meter (handbollsmål).
Läktarplatser, resultat- och matchtidstavla rekommenderas.
Matcherna ska spelas på trä-/sporthallsgolv. Planstorlek bör vara 38-42m x 18-22m (undantag kan
medges).
Det ska finnas sittplatser för 15 (avbytare och ledare) i anslutning till spelplanen och det ska
finnas ett matchsekretariat innehållande minst tre sittplatser. Fasta eller tillfälliga markeringar för
futsal enligt spelreglerna ska finnas på spelplanen.
Speltid om 1x20 minuter effektiv tid. En minuts timeout per lag är tillåtet, (halvtid 10 minuter).
Finalen spelas om 2x20 minuter effektiv tid. En minuts timeout per lag i varje halvlek är tillåtet.
(halvtid 15 minuter)
Spelaren får bara representera den förening där spelaren är registrerad som futsal spelare samt
ska i övrigt vara behörig att representera föreningen i enlighet med
representationsbestämmelserna för futsal.
Högst 14 spelare fördelade på fyra utespelare, en målvakt samt nio avbytare får användas i varje
match.
Anmälan
Bindande anmälan och skall vara registrerad i FOGIS senast 2019-09-25.
Lagavgifter/ekonomi
Hallands FF debiterar (efter bindande anmälan) startavgift om 800 kr per lag.
Lagförsäkringsavgift för futsal erläggs enligt SvFF:s gällande ekonomiföreskrifter.
Avgift för avanmälan faktureras enligt gällande bestämmelser med 1500kr.
Kostnaderna för hallhyra och domararvode delas lika mellan arrangerande förening samt övriga
föreningar i seriegruppen.
Samtliga förening står för sina resekostnader.
Övrigt
Eventuella frågor besvaras av Hallands FF, 035-265 20 20.
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