Inbjudan till Futsalspel ungdom och seniorer säsongen 2020/2021
Nu är det dags att börja planera för om er förening vill vara med och spela
Futsal i olika tävlingsformat säsongen 2020/2021.
SvFF har genomfört stora förändringar för ungdomslagen gällande
kvalificeringen till SM-titeln. Tävlingen är nu indelad i 4 steg.
Det kommer endast att spelas SM för Pojkar och Flickor 17 år, alltså
spelare som är födda 2004. Denna tävling arrangeras av SvFF.
Var någonstans steg 1 kommer att spelas är beroende på antalet
direktanmälda lag från respektive distrikt.
Anmälan till SM görs direkt till SvFF och kan enbart anmälas via en länk
som finns i bifogad i SvFF:s inbjudan, där finns också all info ni behöver
för att kunna delta.
Distriktsseriespel för Flickor och Pojkar födda 2005.
P.g.a. SvFF:s nya upplägg och det osäkra läget för inomhusspel överhuvudtaget, kommer
BFF att kommande säsong enbart inbjuda till seriespel för Flickor och Pojkar födda 2005.

Seriespelet kommer att genomföras mellan 2 november till 14 februari
och segraren vinner Bohusläns DM för 16-åringar. Man kan alltså inte i
denna tävling kvalificera sig till något SM-slutspel enligt SvFF:s nya regler.
För ungdomslagen är kostnaden för seriespelet 800 kr, hallhyra och
domarkostnader tillkommer.
Div.2 Herrar Bohuslän Futsal
Här bjuder vi in till seriespel för seniorer herrar.
Hur man kvalificerar sig till SvFF:s Div.1 herrar återkommer vi till när SvFF
har fattat beslut om detta i början av oktober.
Blir det många lag som anmäler sig kan det även bli en Div.3-serie herrar.
Seriespelet för herrseniorer kommer att genomföras den 26 oktober
till den 7 februari.

Div.1 Damer Bohuslän Futsal.
Här bjuder vi in till seriespel för seniorer damer.
Hur man kvalificerar sig till RFL (Regionala Futsalligan) återkommer vi till
när SvFF har fattat beslut om detta i början av oktober.
Seriespelet för damseniorer kommer att genomföras den 26 oktober
till den 7 februari.
För seniorlagen är kostnaden för seriespelet 1200 kr, hallhyra och
domarkostnader tillkommer.
Serierna ligger upplagda i Fogis. Vid anmälan växla till spelåret 2021.
Anmäl er mellan den 1 juli till 16 augusti 2020. Kontakta BFF:s kansli om ni
behöver hjälp med anmälan i Fogis.
Vill Ni starta en ny Futsalförening och behöver hjälp, kontaktar ni
Bohusläns FF:s kanslichef Mikael Wireby 0304-30200 så hjälper han er.
Har ni andra frågor om Futsal kontakta Futsalgruppen via nedanstående
mail: evamaria.bergsten@gmail.com så ringer någon av oss upp er.
Om ni vill ansöka om tillstånd för att anordna en cup Futsalsäsongen
2020/2021 skickar ni in en ansökan via mail till: bff@orust.mail.telia.com
Ansökan skall vara kansliet tillhanda senast 2 månader innan cupen ska äga
rum, dock senast 30 september 2020 för tävlingssäsongen 2020/2021.
Obs! Glöm inte att bifoga Tävlingsföreskrifter för cupen vid ansökan!
(Enda ansökan som hittills har inkommit till TK är från Stångenäs AIS)
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