Inbjudan till dam, herr och junior-DM (Pojkar/Flickor 19 år) 2020
Bohusläns FF inbjuder till deltagande i 2020 års DM för dam, herr och junior (Pojkar/Flickor 19 år)

Tänk på att inga kombinerade lag får delta i DM.
Segrarna i Senior-DM är kvalificerade för Svenska Cupen dock inte juniorlagen!
Herr-DM 2020 spelas enligt följande:
 Distriktets bäst placerade lag i seriespelet 2019 seedas. Antalet seedade lag beror
på hur många lag som anmäler sig till DM.
 Icke seedade lag spelar inledande enkelmöten i gruppspel om fyra lag.
Seedade lag deltar inte i gruppspelet.
 Efter gruppspelet vidtar utslagstävling, dit segrande lag i gruppspelet kvalificerar
sig.
 Seedade lag inträder i utslagstävlingen och på vilken nivå beror på hur många lag
som anmält sig till tävlingen, vilket kan betyda att de bäst seedade lagens inträde
kan ske vid senare skede i tävlingen än de sämre seedade lagen.
Dam-DM och Junior-DM 2020 återkommer TK till när vi vet antalet anmälda lag.
Speldagar – följande fyra helger föreslås för DM-spelet, men matcherna kan läggas efter hur Ni
får plantider och kommer överens med Era motståndarlag, vardagsmatcher går också bra.
Gruppspel – matchhelg 1 senast söndag 16 februari
Gruppspel – matchhelg 2 senast söndag 1 mars

Observera att helgen 7-8 mars är det inte tillåtet att spela då är alla domarna på kurs!
Gruppspel – matchhelg 3 senast söndag 15 mars
Gruppspel – matchhelg 4 senast söndag 29 mars
Dock ska gruppspelet vara färdigspelat absolut senast onsdag 1 april!
Kvartsfinaler spelas onsdag 27 maj 2019.
Semifinaler senast onsdag 29 juli 2019.
Finaldagarna meddelas senare.
Bohusläns FF:s serier 2020 med 12 lag har sista speldag i 1:a omgången Annandag Påsk 13 april
med en reservdag onsdag 15 april ifall lagen är på träningsläger över påsk. Övriga serier har sista
speldag 19 april, beroende på antalet lag i respektive serie.

Anmälan till DM i FOGIS senast fredag 8 november! Gå in på år 2020 vid anmälan!
Vid frågor om anmälan i FOGIS kontakta BFF:s kansli så hjälper de Er: bff@orust.mail.telia.com
eller ring 0304-30200.
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