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Inbjudan till seriespel i FUTSAL 2020-2021
Hallands Fotbollförbund bjuder in till ungdomsserier i FUTSAL i
nedanstående tävlingsklasser.
Ungdom 16 år (flickor och pojkar födda 2005)
Ungdom 15 år (flickor och pojkar födda 2006)
Ungdom 14 år (flickor och pojkar födda 2007)
Ungdom 13 år (flickor och pojkar födda 2008)
Hallands Fotbollförbund inbjuder härmed till ungdomsserier i FUTSAL för ungdomar 16, 15, 14 och
13 år.

Vi vill i samband med detta passa på att rekommendera föreningarna att starta upp en sektion för
FUTSAL då vi tror att det kan underlätta i kontakten med kommunerna för att få tid för träning och
tävling i inomhushallar. (En FUTSAL match är 2x20 min effektiv speltid och kräver 2 timmar för genomförande
inkl. uppvärmning, lagen skall ha tillgång till spelplan minst 20 min innan matchstart, och paus, 10 min.)
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Tävlingsform
•
•
•

Tävlingsformen är seriespel. Anmälda lag delas in i serier om minst 3 och max 12 lag.
Spelperiod beräknas bli v45/2020 – v2/2021 (påverkas av antal anmälda lag).
Sista speldag i varje omgång planeras bli tisdagar för 15åringar och torsdagar för 16åringar.

Tävlingsregler i korthet och krav för seriespelet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingen genomförs enligt SvFFs tävlingsbestämmelser för FUTSAL och SvFFs spelregler för
FUTSAL, med undantag för regel 6-Assisterande domare. Hemmaföreningen ansvarar för att utse
protokollförare och tidtagare.
Distriktsdomare (två-domarsystem tillämpas) tillsätts av Hallands FF.
Elektroniska domarrapporter i FOGIS tillämpas. Hemmalaget ansvarar för resultatrapportering.
Spelaren får bara representera den förening där spelaren är registrerad som FUTSAL spelare samt
ska i övrigt vara behörig att representera föreningen i enlighet med
representationsbestämmelserna för FUTSAL.
Ledare för lag som coachar lag vid match skall ha genomgått kursen Grönt kort – Leda laget.
Det lag som lottas till hemmalag, ansvarar för att ordna spelplats, kalla domare, utse
matchsekretariat enligt regler för FUTSAL. Hemmalaget står för de kostnader som uppstår.
Bortalaget står för sina reskostnader.
Överåriga spelare gäller HFF dispensregler.
Ev. matchändring efter 1/11 görs via HFF:s matchändringsformulär, se HFFs hemsida.
För WO gäller samma regel som för ungdomslag i fotboll.

Anmälan
•
•
•
•
•
•
•
•

Anmälan är bindande och görs i FOGIS senast 7/10. (Beroende på antal anmälda lag kan det bli
aktuellt att efter anmälningstidens utgång efterhöra önskemål om nivåindelning.)
Anmälningsavgiften är 800 kronor, vilket faktureras föreningen i efterhand.
Om SvFF så beslutar kan det bli aktuellt med avgift för lagförsäkring också.
Om HFF så beslutar kan det bli aktuellt med matchtillsättningsavgift.
I övrigt gäller de tävlingsavgifter som HFF styrelse beslutat om.
Senast den 21 oktober ligger spelordningen klar i FOGIS
Endast ett (1) lag per förening får delta i respektive tävlingsklass. (Blir det spel i fler nivåer kan
förening efteranmäla fler lag).
Anmälan skall vara förankrad i föreningen och den som anmäler skall vara medveten om de
tävlingsavgifter som gäller för tävlingen.

Upplysningar ges av:
Gert-Inge Svensson 035-265 20 21, gert-inge@hallandsff.se
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