I N BJUDAN
SM - FUTSAL 2012/2013
(Tävlingsbestämmelser skickas ut till anmälda lag)

Pojkar och flickor födda 1998 – 15 år
Pojkar och flickor födda 1996 – 17 år
Spelmetod i
Cupspel enligt utslagningsmetoden med geografisk lottning till dess att
distriktskvalspelet: 4-6 lag/åldersgrupp återstår. Därefter distriktsfinalspel under 1 dag,
för att utse våra SM-gruppspelsrepresentanter (ett eller två lag).
Tider:

Omg. 1 spelas senast den 18 november 2012
Omg. 2 spelas senast den 9 december 2012
Omg. 3 Distriktslutspel = ”Endagscup” spelas senast den 20 januari
2013. (Plats: någonstans i Småland).
SM-gruppspel spelas den 2:e, alt 3:e februari 2013
(spelplatser för SM-gruppspel meddelas senare).
SM-slutspel 22 - 24 februari 2013 (spelplats ej klar).

Information:

I omg. 1 och 2 svarar hemmalaget för domare och hall,
medan Smålands FF svarar för detta i distriktsslutspelet.

Anmälan:

Skall göras skriftligt på bif. anmälningsblankett, som senast den
14 oktober 2012 insändes till:
Smålands FF, Box 484, 551 16 Jönköping eller fax: 036/34 54 18.

Ekonomi:

Anmälningsavgiften är 350:-/lag och faktureras av Smålands FF efter
fastställd spelordning.

Ev. frågor:

För mer upplysningar – ring Smålands FF, 036/34 54 52.

Kombinerade lag:
Överåriga spelare:

Får ej delta! (endast rena förenings lag, eftersom detta är ett kval till SM)
Får ej delta, då detta är ett kval till SM.

Övrigt:

Målens storlek skall i distriktskvalet vara 3x2 meter. Vid spel på konstgräs
skall Futsalboll samt skor med slät sula användas.
Lag som deltar i distriktskval är skyldiga att delta i SM-tävlingen om
de kvalificerar sig dit!

Med vänlig hälsning

SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Patric Eriksson
patric.eriksson@smalandsfotbollen.se

ANMÄLNINGSBLANKETT
SM - FUTSAL 2012/2013
Vi anmäler följande lag – endast 1 lag/kategori
F15 (98)

P15 (98)

F17 (96)

P17 (96)

Markera med X !
Förening: ____________________________________________
Tröjfärg: _________________________
Zontillhörighet: ________________________________________ skall fyllas i!
Sätt ett kryss i rutan om ni kan tänka er att arrangera ett gruppspel:
_______________________________________________________________
Kontaktperson
_________________________________________________________________
Adress
_________________________________________________________________
Postadress
______________________________
Tel. Bostad

______________________________
Tel. Arbete

______________________________
Mobil

______________________________
Fax

OBS !
Sista anmälningsdag: 14 oktober
Anmälningsavgiften är 350:-/lag och faktureras av
Smålands FF efter fastställd spelordning.
Smålands Fotbollförbund, Box 484, 551 16 Jönköping
Fax: 036/34 54 18 (Patric Eriksson)

