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Tävlingsföreskrifter futsalserier 2022-2023 
Senior 

Tävlingsstyrelse och administration 
Futsalserierna administreras av Värmlands Fotbollförbund. VFF:s 
Tävlingskommitté (TK) är tävlingsstyrelse. För turneringen gäller SvFF:s 
tävlingsbestämmelser i tillämpliga delar samt särskilda bestämmelser. 

Anmälan 
Rätt att delta har samtliga föreningar tillhörande Värmlands Fotbollförbund. 
Anmälan görs i FOGIS enl. inbjudan. Förening får anmäla fritt antal lag. 
Anmälningsavgift: 1200 kr/lag. 

Tävlingsmetod 
Poolspel.  
Arrangerande förening bokar arena (undantaget Karlstadlagen där kommunen 
redan tilldelat halltider) och bemannar sekretariat. 
Sekretariatet ska sköta matchklocka samt räkna ackumulerade frisparkar. 
I tillägg hålla reda på tiden vid eventuella utvisningar. 

Speltiden är 2x20 minuter, rullande klocka. 
”10-m straff” för det sjätte och därpå följande ackumulerade regelbrott 
i respektive halvlek 

Spelare på bänken ska ha västar i en avvikande färg på sig. 
Varje lag ansvarar för att ha med sig egna västar till poolspelet. 

Bollar tillhandahålls av arrangerande förening. 

Matchdagar 
Fastställs av VFF:s TK.  
Spelschema finns på VFF:s hemsida. 

Så fort arrangerande förening fastställt matchtider, ska dessa mejlas till 
Värmlands Fotbollförbund för inläggning i Fogis. 
Mejla till keith.ohman@varmlandsff.se 
OBS: Karlstadlagen har redan tilldelats matchtider av kommunen. 

Representationsrätt 
Endast spelare som är registrerad i FOGIS och är spelklar för förening får delta. 

Spelarförteckning 
Spelarförteckning ska hämtas i FOGIS, elektronisk matchrapport.  
Spelarförteckningen ska skrivas ut i tre ex. och tas med till match. Ett ex. 
behåller laget och två ex. lämnas till domarna. 
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Resultatrapportering 
Domarna ansvarar för att resultatet rapporteras via SMS, så fort matchen 
är avslutad. 

Domare 
VFF tillsätter domare. 
Domararvode:  
460 kronor per domare och match 

Hemmalaget i respektive match ansvarar för domarkostnaden. 
Domararvodet betalas ut digitalt, på sedvanligt sätt. 
OBS: Domare som dömer fler matcher ska fördela eventuella resekostnader 
mellan samtliga hemmalag i de matcher han/hon dömer. 

Urdragning, W.O. 
Lag som lämnar w.o. blir debiterade en startavgift. 
Lag som utgår ur tävling debiteras dubbel startavgift. 

Kontaktperson vid frågor 
VFF:s kansli: Keith Öhman, 054-770 71 04 

Värmlands Fotbollförbund 
Tävlingskommittén 


