INBJUDAN TILL

7 mot 7 HERRAR 2020
VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

Nu bjuder Värmlands Fotbollförbund in till 7 mot 7 för herrar 2020!
Detta är en serieform utan avancemang till högre serienivåer.
Serien spelas i poolspelsform.
Poolspelet innebär att ni spelar 2-3 matcher på samma datum och ort.
Antalet poolspelsomgångar är beroende av antalet anmälda lag.
Tanken med denna spelform är att bereda plats för de som vill spela fotboll under
förenklade former. Tävlingen kommer därför att kategoriseras som
”Motionsfotboll”.
Där är inte registreringskravet lika strikt, utan det kan tillåtas att en spelare är
registrerad i annan förening, men ändå får delta. Allt för att skapa möjligheten för
så många som möjligt, att få att spela fotboll.
Spelarna måste emellertid alltid vara registrerade för någon förening i Fogis.
Vi spelar ändå efter SvFF:s spelregler, 7 mot 7.
6 utespelare + målvakt, fritt antal avbytare.
Ni får plats med 18 spelare på matchrapporten, som hämtas från FOGIS,
elektronisk matchrapport, till varje match.
Även om det handlar om motionsfotboll är tävlingsmomentet en viktig del.
Skulle ett lag inte kunna komma på ett poolspel, ska det meddelas så snart som
möjligt. Både till VFF:s kansli och till övriga lag.
I Fogis kommer matcherna då att rapporteras som W.O. De två lagen, som skulle
ha mött det lag som inte kan komma, möter istället varandra.
På det sättet får alla ändå spela två matcher per sammandragning, det är ju i alla
fall fotbollsspelandet som är huvudmålet med det hela. Men samtidigt får vi till sist
en sluttabell, där segrare kan koras. Vi når därmed båda syftena.

För att få delta i 2020 års seriespel ska föreningen ha fullgjort sina skyldigheter
gentemot SvFF, Värmlands FF och andra föreningar som har fordran godkänd
av VFF.
Detta innebär att utsända och förfallna fakturor skall vara reglerade.
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Frågor angående detta, kontakta Daniel Svedberg, 054-770 71 04

Anmälningsavgiften till 7 mot 7 damer är oförändrad 1 000:Licensavgiften till SvFF är också oförändrad, 1 500:- per lag.
Det är den lägsta möjliga nivån, kallad ”Veteran/motionsfotboll”.
VÄRMLANDS
FOTBOLLFÖRBUND

VFF fakturerar anmälda lag efter anmälningstidens slut.

Anmälan skall ske i FOGIS och vara gjord senast
den 13 april 2020!

Vid frågor kontakta VFF:s kansli, Keith Öhman: 054-770 71 04

Välkomna med er anmälan.
Värmlands Fotbollförbund
Tävlingskommittén
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