Futsal 2020/2021

Flickor & Pojkar 7–19 år

Inbjudan till futsalsammandrag för barn och ungdom
Södermanlands Fotbollförbund inbjuder till futsalspel i sammandragsform för barn och ungdomar
mellan 7 och 19 år.
Till denna säsong är det alltså spelare födda 2002 - 2014 som kan anmäla sig (Åldern 2021).
Det kommer att erbjudas spel för flickor respektive pojkar i åldersklasserna 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14,15, 16/17 samt junior, förutsatt att tillräckligt många lag anmäler sig.
OBS: Flickor och pojkar upp till och med 12 år inbjuds till spel utan resultat och tabell och till
2 tillfällen- januari och februari 2021.
Flickor och pojkar 7 år
spelar 3 mot 3 med sarg
futsal barn
Flickor och pojkar 8 - 12 år spelar 5 mot 5
futsal barn
Flickor och pojkar 13 - 19 år spelar 5 mot 5
futsal ungdom
Spel kommer att ske i form av sammandrag (poolspel) vilket innebär att lagen spelar 2 - 3 matcher
aktuell speldag. Notera att man inte spelar 2 dagar på en helg utan endast en av dagarna.
I största möjliga mån kommer samtliga åldersgrupper spela 1 gång i varje zon vilket kan medföra resor.
Datum och spelplatser för respektive åldersgrupp meddelas efter det att anmälningstiden gått ut och
spelprogram är klart.
7 – 8 november

12 - 13 december

16 - 17, 24 januari

6 - 7 februari

Anmälningsavgift

2 000:- för 13-19 år /

1000:- för 7-12 år

Återtagen anmälan
Lag som återtar anmälan åläggs en avgift:
201006-

eller senare

1 x anmälningsavgift

2000: -/1000:-

I samtliga fall är anmälningsavgiften förverkad.

WO avgift/sammandrag

2 000:-

ANMÄL DITT LAG SENAST DEN 6/10 2020 FÖR 13 - 19 ÅR
ANMÄL DITT LAG SENAST DEN 13/12 2020 FÖR 7 - 12 ÅR
Det kommer inte att vara tillåtet att efteranmäla lag från och med att seriespelet har påbörjats, se till
som förening/lag att planera in detta noga!
Anmälan av lag sker i Fogis på samma sätt som anmälan skett till seriespel, via
föreningsinloggningen i Fogis – anmäl laget som ett futsallag (Säsong 2021).

OBS! Gå inte via snabbanmälan!

