Anmälan
Svealandsserien, fotboll

2019
Svealandsserien är en fotbollsserie för fotbollsspelare som har en funktionsnedsättning. I
samverkan mellan Parasportförbundets distrikt och föreningar.
Arrangörer Parasportförbundets distrikt i Södermanland, Västmanland och Dalarna samt i samverkan
med föreningar.
Ansvariga för Seriesammandragningar:
25 maj
BK Sport, Eskilstuna
29 juni
Bullermyrens IF, Borlänge
10 augusti
Fagersta Södra IK
21 september Sätra IK, Gävle
Reservation för ändrade datum.
För vem

Fotbollslag för pojkar och flickor med funktionsnedsättningar - Ingen kön- eller
åldersindelning

Licens

Inget licenskrav - Alla spelare skall dock ha någon typ av funktionsnedsättning
(f.n.) något som måste intygas på anmälningsblanketten av repr. från varje
förening

Indelning

Grupp 1 – öppen för alla skadegrupper, (enligt Parasportförbundet)
Grupp 2 – öppen i första hand för spelare med intellektuell f.n.
Grupp 3 – för spelare med mindre spelförståelse.

Grupp 1 och 2 är 7 mot 7 serier (spelare med NP och IF). Där går det lite fortare
och kräver lite mer fotbollskunnande än 5 mot 5 serien (de flesta spelarna har
IF)
Lagen kan fritt mixas, tjejer & killar.
Speltider

Grupp 1 och 2 spelas på 7 mot 7 plan, Grupp 3 på 5 mot 5 plan.
Enligt tidigare år regleras speltider utifrån antalet deltagande lag.

Regler

Enligt Svenska Fotbollförbundet med tillägg enligt Parasportförbundet. Nytt i år!
Lag som lämnar WO får stå för domarkostnaderna. Om man lånar spelare räknas
inte matchen in i tabellen utan det räknas som träningsmatch.

Avgift

1000:-/lag, Bankgiro 5466–0469, Märk betalningen ”Svealandsserien-2019”
Inbetalas i samband med anmälan, avgiften inkluderar max 13 deltagarmedaljer

Tävlingskommitté

Ansvariga för alla beslut under varje sammandragning bestående av;
- En ansvarig från något av distrikten Södermanland, Västmanland eller
Dalarna jämte en representant från arrangörsföreningen och en domare.
Fotbollskommittén kan vara behjälplig.

Anmälan

Endast anmälan på blanketten godtas som anmälan.

Information

Jan-Olov Fredborg 070-677 18 99 jan-olov.fredborg@dalaidrotten.se
Stefan Andersson 070-595 42 28 stefan.andersson@parasport.se

Anmälan
Svealandsserien, fotboll

2019
Förening:
Lag:

Grupp

Ansvarig för anmälan (namn):
Adress

P-nr/ort

E-post
Mobilnr:
Namn

- för SMS-avisering av akuta förändringar, etc
Kön

Födelsedata
(xx-xx-xx)

Funktionsnedsättning
( R, IF ,NPF, S)

Underskrift, ansvarig ledare/funktionär: ………………………………………………………………………
Namnförtydligande: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Insänds senast 16 april 2019 till: Dalarnas Parasportförbund Liljan 55
791 93 Falun. E-mail jan-olov.fredborg@dalaidrotten.se

