
STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

Datum Aktivitet Plats

FEBRUARI

7 februari Utbildningskväll Skytteholms IP

22 februari Målvaktsträning P05-06 Spånga Fotbollshall

MARS

2 mars Träningsmatch mot Södermanlands FF Enhörna IP

23 mars Målvaktsträning P05-06 Spånga Fotbollshall

25-27 mars Gruppspelsomgång 2 Bosön

Distriktpojkturneringen

Aktiviteter för våren 2022 uppdateras senare utifrån resultat i Distriktpojkturneringen
2022-01-19

DISTRIKTPOJKTURNERINGEN 2021/2022
Gruppspel

Speldagar omgång 1: november 2021 

Speldagar omgång 2: mars 2022

Lagen delas in i sex grupper om vardera fyra lag, där tre grupper utifrån geografiska hänsyn tillhör kategorin Norr och övriga tre grupper kategorin Söder. 

Inom kategori Norr och Söder är grupperna uppdelade i nivåerna A, B och C, där A är högsta nivån. 

Indelningen av lagen i de olika nivåerna A, B och C sker inför gruppomgång 1 utifrån de fem senaste årens rangordning av distriktslags resultat.

Samma indelningsprincip gäller för flickor och pojkar. 

I respektive gruppspelsomgång spelar varje lag två matcher enligt följande spelordning: 

Match 1, fredag: Lag 1 – Lag 2 

Match 2, fredag: Lag 3 – Lag 4 

Match 3, söndag: Vinnare Match 1 – Vinnare Match 2 

Match 4, söndag: Förlorare Match 1 – Förlorare Match 2 

Vid oavgjort resultat i gruppspelsmatcher genomförs en straffsparkstävling (5 straffar). 

Vad händer efter Gruppspel 1?

Vinnaren (dvs. segraren i Match 3) i respektive grupp C, omgång 1, flyttas upp till grupp B. 

Det sämst placerade laget (dvs. förloraren i Match 4) i respektive grupp B, omgång 1, flyttas ned till grupp C. 

Vinnaren (dvs. segraren i Match 3) i respektive grupp B, omgång 1, flyttas upp till grupp A. 

Det sämst placerade laget (dvs. förloraren i Match 4) i respektive grupp A, omgång 1, flyttas ned till grupp B. 

Övriga lag blir kvar i samma grupp i omgång 2 som i omgång 1. 

Vad händer efter Gruppspel 2?

Vinnaren i respektive grupp A, omgång 2, kvalificerar sig till semifinal. 

Tvåan i respektive grupp A respektive vinnaren av respektive grupp B i gruppspelsomgång 2 kvalificerar sig till kvalspel till semifinal. 

Kvalspel till semifinal

Speldatum sätts i samråd mellan berörda distrikt. 

Kvalmatcherna avgörs genom enkelmöten enligt följande, där vinnaren i respektive match kvalificerar sig till semifinal. 

Kvalmatch 1: Tvåan grupp A Norr – Vinnaren grupp B Norr 

Kvalmatch 2: Tvåan grupp A Söder – Vinnaren grupp B Söder 

Vid oavgjort resultat utses vinnare genom förlängning 2x10 minuter. Är resultatet fortfarande lika avgörs matchen genom straffsparkstävling.

Semifinaler 

Speldatum för matcherna sätts i samråd mellan de berörda distrikt och SvFF. 

Semifinalerna avgörs genom enkelmöten enligt följande, där vinnaren i respektive match kvalificerar sig till final. 

Semifinal 1: Vinnare grupp A Norr – Vinnare kvalmatch 2 

Semifinal 2: Vinnare grupp A Söder – Vinnare kvalmatch 1 

Vid oavgjort resultat utses vinnare genom förlängning 2x10 minuter. Är resultatet fortfarande lika avgörs matchen genom straffsparkstävling.

Finaler 

Speldagar: spelas under Rikslägret i juli 2022. 

P05/17 ÅR ÅRSPLANERING 2022


