Inbjudan seriespel & DM i futsal 2019/2020
Futsal är en egen idrott inom svensk fotboll som spelas
inomhus, företrädesvis under vintern.

Välj mellan följande klasser att anmäla lag till futsal
Ungdom

Flickor och Pojkar

17 år (födda -03 och -04) DM (kval till SM). Mer info kommer
15 år (födda -05) DM (kval till SM). Mer info kommer
14 år (födda -06) serie med tabell
13 år (födda -07) serie med tabell
12 år (födda -08) serie med tabell

Barn

Flickor och Pojkar

11 år (födda -09) serie utan tabell
10 år (födda -10) serie utan tabell
9 år (födda -11) serie utan tabell
8 år (födda -12) serie utan tabell

Ange i anmälan om ni är ett mixat lag.
Sammandrag och spelperioder
Tanken är att varje lag spelar 2–3 matcher under samma dag vid ett antal tillfällen
med fastställda datum. Totalt antal tillfällen och matcher per lag beror på antalet
anmälda lag. Vid få anmälda lag i någon klass kan det bli aktuellt att vi slår ihop
klasser.
I ungdomsklasserna hoppas vi börja november/december. DM för 15- och 17åringar, kommer att spelas färdigt före januari. Detta för att DM blir kvalifikation till
SM slutspelet som börjar tidigt 2020. Barnklasserna spelas januari-mars.
Anmälan görs i Fogis senast den 10 oktober för ungdom och senast 10
november för barn. Meddela i anmälan om ni vill arrangera sammandrag
Ange även om ni kan tänkas vara arrangör vid ett eller fler sammandrag. Utan
arrangörer kan vi inte genomföra speldagarna. Arrangörsbidrag om 3000:-/dag
utgår från idrottslyftet via JHFF. Detta bidrag ska då täcka bla ev hallhyra
arrangörsföreningen betalar för sammandraget. Arrangörsförening/lag samråder
med JHFF inför hallbokning.

Arrangör av sammandrag
Arrangören bokar hall i samråd med JHFF och bemannar med funktionärer.
Funktionärernas främsta uppgift är att sitta i sekretariatet och sköta tidtagning och
ha koll på ackumulerade frisparkar.
Det är också önskvärt att arrangören anordnar servering för deltagande lag
(möjlighet till extra inkomst för laget) och publik, om det inte redan finns servering i
hallen.
Anmälningsavgift
2000kr/lag i barnklasserna.
2500kr/lag i ungdomsklasserna
Anmälningsavgiften faktureras föreningen efter anmälningstidens slut.
I anmälningsavgiften ingår spel vid minst två tillfällen (dagar) och en garanti på
minst 6 matcher/säsong. JHFF sköter tillsättning/administration av domare.
Tävlingsföreskrifter
• Föreningar anslutna till JHFF får delta med ett eller fler lag per
åldersklass. Lag från närliggande distrikt tillåts delta om dessa föreningars SDF
godkänner det.
• Matcherna döms så långt det är möjligt av futsalutbildade domare enligt SvFF:s
spelregler för futsal.
• 13 spelare/match får delta, 4 utespelare + målvakt samtidigt på planen.
• Matchtid är 2x12 min rullande tid. Inget sidbyte i halvtid.
• Förenklade regler gäller i barnklasserna
• Spelform i sammandrag och antal matcher beror på antal anmälda lag. Mer
information om futsal och dess tävlingsföreskrifter finns på http://www.jhff.se/futsal/

•

Om något lag behöver använda sig av spelare som är äldre än angiven ålder ska dispens sökas
vid anmälan på särskild blankett! (Finns i dokumentbanken på www.jhff.se ). Motivering till
varför laget söker dispensen ska tydligt anges.
Vid spelarbrist rekommenderas lagen att plocka upp yngre spelare.

Har du funderingar på något?
Kontakta då JHFF på mail: futsal@jhidrott.rf.se eller kontakta kansliet.
För anmälan av lag till futsal seriespel i Fogis OBS. välj seriespel 2020. Använd länken nedan för att
hitta en bra manual med bilder för att se hur man anmäler lag. http://www.skaneboll.se/fogis/manualer/
Sedan väljer ni den 5:e uppifrån.

Har ni frågor kring futsal eller problem att anmäla lag i
Fogis skicka ett mail till futsal@jhidrott.rf.se eller
kontakta kansliet, info på jhff.se och fliken ”kontakta
oss”.

