FÖRESKRIFTER FUTSAL-DM 2019/20 - SENIOR
SPELTID
Gruppspel Herr: 1 x 12 minuter rullande tid
Gruppspel Dam: 1 x 16 minuter rullande tid
Finalspel: 1 x 18 minuter rullande tid
Ev förlängning 1 x 5 minuter
* Ev straffaravgörande, 3 straffar för vardera lagen.
Om det fortfarande inte är avgjort efter det så slår lagen 1 straff var till det är avgjort.

SLUTSPEL
Placering i grupperna utses efter följande kriterier och i nämnd ordning: Antal poäng.
Målskillnad. Antal gjorda mål. Inbördes möte. Lottning.
Herrklass
Semifinalerna spelas enligt följande:
Vinnare grupp 1 – Tvåan Grupp 2
Vinnare grupp 2 – Tvåan Grupp 1
Damklass
Gruppettor plus bästa tvåa går till semifinal.
Bästa tvåa i utses efter följande kriterier och i nämnd ordning:
I första hand flest poäng, och i andra hand målskillnad. Sedan antal gjorda mål, lottning.
Semifinalerna spelas enligt följande:
Vinnare grupp 1 – Bästa tvåa
Vinnare grupp 2 – Vinnare grupp 3

SPELARFÖRTECKNING
(kontrollera att spelarna har Futsalregistrering)
Spelarförteckning med MAX 14 spelare ska läggas in i Fogis inför varje match (det
räcker alltså att ni lägger in den digitalt). Tänk på att turneringen ligger under
säsongen 2020 i Fogis.
Sekretariatet checkar av inför varje match.
DOMARE
JHFF tillsätter och arvoderar domare till matcherna.
Arvode: 6 kr/min

-

ÖVRIGT
Matcherna döms av utbildade domare, enligt SvFF:s spelregler för futsal.
Speltid = rullande (enbart domarna avgör när och om tid stoppas)
Arrangör håller med matchbollar, ev uppvärmningsboll står varje lag för själva.
Time out tillämpas bara i semifinal och final = 1 per lag och match
Ackumulerad 10-m straff sker från och med att ett lag dragit på sig fjärde frisparken.
Avbytare skall ha väst på sig. Byten sker hand till hand, utanför spelplan.
Resultatrapportering sker av sekretariat efter match via Fogis.
Grova utvisningar skall av domaren rapporteras in i fogis.
Ackumulering av varningar tillämpas EJ
I övrigt hänvisas till SvFF:s spelregler för Futsal.

