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I år gör svenska mästerskapet i Football Freestyle äntligen comeback!
Nio kvaltävlingar kommer att ta plats runt om i landet, från dessa kval kommer Sveriges 16 bästa freestylers
utses av en jury av högsta kvalitet.
Domarna kommer presenteras senare här på hemsidan.
Alla nedslag kommer vara mellan 12-16 på nedanstående orter.
Alla deltagare kommer få sin minut publicerad som bidrag på hemsidan under fliken Athletes 2017.
De 200 första deltagarna kommer få en Nike T-shirt med SM loggan och SWEFFC loggan att köra sitt bidrag
med.
De utvalda kommer att battla mot varandra i den mäktiga finalen på Stadium sports camp i Norrköping, där
Sveriges bästa freestyler kommer att koras.
Tävlingen är accepterad som ett nationellt mästerskap av Freestyle Football Federation (F3) vilket innebär att en
bra placering i tävlingen kommer att leda till poäng i F3’s världsranking. Vinnaren av tävlingen kommer att sätta
sig i en ypperlig position för att plocka hem en av de 16 platserna i nästa års F3 World Tour!
Kvaltävlingar
Vi vill gärna att alla Sveriges freestylers samlas och deltar i kvaltävlingarna, oavsett nivå, ålder eller kön. Kvalen
kommer så klart inte endast vara en tävling utan även fungera som riktigt stora meets. Alla är välkomna!
I kvaltävlingarna kommer de tävlande att få en minut på sig att imponera domarpanelen med en rutin. De
tävlande kommer inte att få välja någon egen musik eller använda sig av någon annan rekvisita än en boll, detta
för att efterlikna finalens battle system så bra som möjligt. Alla tävlandes kvalförsök kommer att filmas och
bedömas i efterhand av domarpanelen. Domarna kommer att välja de 16 bästa utifrån alla kvalstopp vilket gör att
alla har lika stor chans att gå vidare oavsett vilken stad ni väljer att kvala i.
I teorin kan alltså alla representanter i finalen ha kvalat in från exempelvis Uppsala.
För att efterlikna ett live kval så bra som möjligt kommer varje deltagare endast att få tävla en gång, detta på
valfritt kvalstopp. Du som tävlande kommer alltså bara att få ett försök, precis som i finalen kommer det inte att
finnas någon extra chans. Även fast ni bara kan kvala en gång så hoppas vi givetvis att ni vill komma till så
många kval som möjligt eftersom de kommer att bli riktigt bra meets och vi vill tillsammans visa Sverige hur
stort freestyle börjar bli!
Datum
1 april: Halmstad
2 april: Svågertorp
8 april: Barkarby
9 april: Uppsala
22 april: Sergelgatan
23 april: Kungens Kurva
29 april: Umeå Syd
6 maj: Sisjön
7 maj: Nordstan
28 juni: Final, Stadium sports camp, Norrköping
Regler
Hela tävlingen kommer att följa de regler som är satta av Freestyle Football Federation (F3). Dessa regler och de
kriterier som domarpanelen kommer att döma efter finns att hitta på F3’s hemsida
(http://freestylefootball.org/rules/), där kan du även hitta annan information om federationen och hur till exempel
världsrankingen fungerar.
Vi ses på kvalstoppen!
Follow us and the tour here and on
facebook.com/footballfreestyleteam
insta: footballfreestyleteam

	
  

