Inbjudan seriespel i futsal 2020/2021
Futsal är en egen idrott inom svensk fotboll som spelas
inomhus, företrädesvis under vintern.

Välj mellan följande klasser att anmäla lag till futsal:
Notera att åldersgruppen gäller för spelarnas ålder år 2021

Ungdom
Flickor och Pojkar

17 år (födda -04) serie med tabell
15 år (födda -06) serie med tabell
14 år (födda -07) serie med tabell
13 år (födda -08) serie med tabell

Barn Ange i anmälan om ni är ett mixat lag, så kan vi ta med det när gör lottningen.
Flickor och Pojkar
12 år (födda -09) serie utan tabell
11 år (födda -10) serie utan tabell
10 år (födda -11) serie utan tabell
9 år (födda -12) serie utan tabell

Anmälan görs i Fogis senast den 8 oktober för ungdom och senast 8 november för
barn.
Spelformat
Serierna spelas som singelmatcher, där vi siktar på att varje lag spelar 6–10 matcher
beroende på antalet anmälda lag. Se föreskrifter för speltid. Matcherna spelas nov 2020
– mars 2021 för ungdom. För barnklasserna gäller dec – mars/april.
Bakgrund till nytt upplägg: Tidigare har vi spelat i sammandragsform och det har
varit lyckat i många avseenden. Men det har även sina nackdelar. Med rådande läge
vet vi fortfarande inte om vi kan genomföra sammandrag inomhus. Cuper och andra
idrotter har försvårat för en del lag att delta vid sammandrag. Missar man ett
sammandrag kan man missa hälften av alla matcher. Vid singelmatcher kan lagen
enklare planera sina matcher och anpassa efter övrig verksamhet. Samtidigt
underlättar vi domartillsättning när matcherna blir mer utspridda.
Hemmalag
Hemmalag bokar hall. Med erfarenhet av tidigare vintrar, vet vi att det finns många
lediga tider i hallarna och då framförallt på helger, vardagsmatcher underlättar
domartillsättning. Hemmalaget bemannar även sekretariatet i de åldersklasser det
behöves (se föreskrifter). Samt betalar domarna.
JHFF sköter tillsättning av utbildade domare när matcherna är inbokade.

Anmälningsavgift
500kr första laget/åldersklass, 300kr/lag för lag 2, 3, 4 osv…från samma förening
För anmälan av lag till futsal seriespel i Fogis OBS. välj seriespel 2021.
Anmälningsavgiften faktureras föreningen efter anmälningstidens slut.
Övrigt
•

•
•
•
•

Föreningar anslutna till JHFF får delta med ett eller fler lag per
åldersklass. Lag från närliggande distrikt tillåts delta om dessa föreningars SDF
godkänner det.
13 spelare/match får delta, 4 utespelare + målvakt samtidigt på planen.
Matchtid är olika beroende på åldersgrupp, se föreskrifter.
Förenklade regler gäller i barnklasserna, se föreskrifter.
Om något lag behöver använda sig av spelare som är äldre än angiven ålder ska
dispens sökas vid anmälan på särskild blankett! (Finns i dokumentbanken på
www.jhff.se ). Motivering till varför laget söker dispensen ska tydligt anges.
Vid spelarbrist rekommenderas lagen att plocka upp yngre spelare.

Har du funderingar på något?
Kontakta då JHFFs kansli, info på jhff.se och fliken ”kontakta oss”.

