
Ilmoittautuminen futsalkaudelle 2022-2023 avataan 10.8 ja jatkuu 30.9. saakka.             

Ilmoittautumiset Länsi Futsal 2022-2023:n sarjoihin on tehtävä TASOsta seurakäyttäjänä. 

Kilpailupuoli on ilmoittanut ne joukkueet, joilla on periytyvä sarjapaikka (Miesten Kakkonen ja 
Kolmonen), muihin sarjoihin on vapaa ilmoittautuminen. Periytyvä sarjapaikka tulee vahvistaa 
viimeistään 20.8. 

Muutokset kaudelle 2022-2023: 

Naisten Kakkoset pelataan seuraavasti: 
A+B alueella yhteinen Kakkonen jossa pelit pelataan yksittäisinä otteluina (tähän sarjaan voivat ilmoittautua 
A lohkon ne joukkueet jotka edellisen kauden sijoituksen perusteella voivat pelata Kakkosessa sekä B 
alueen joukkueet). 

Koko C alueella yhteinen Kakkonen, jossa pelit pelataan yksittäisinä otteluina. 

Muihin naisten sarjoihin vapaa ilmoittautuminen ja nämä sarjat pelataan turnausmuotoisina. 

Nuorten SM-lopputurnausten (P15, T18 ja T15) karsinnoista informoidaan erikseen ko. ikäluokkien Ykkösiin 

ilmoittautuneita joukkueita. 

Ohjeet ilmoittautumiseen: 

1) Jos ilmoitettava joukkue on pelannut jo aiemmin futsalsarjaa ja se löytyy TASOsta. 

Seurakäyttäjän PalloID-kirjautumisen jälkeen valitkaa "Seurat-laatikosta" seuranne ja sen jälkeen 
vasemmalta ”Joukkueet” -välilehti. Valitkaa aukeavasta listasta oikea joukkue, jonka haluatte ilmoittaa 
sarjaan. Ilmoittautuminen tapahtuu kohdasta ’Ilmoittaudu’ valitsemalla vaihtoehdon ”Länsi Futsal 2022-
2023” ja sen jälkeen aukeavasta alasvetovalikosta oikea sarja joukkueelle. 
 
Joukkueen yhteystiedot kannattaa tarkistaa ”Joukkuetiedot” -välilehdeltä. 
Kun lähetätte ilmoittautumisen, lähtee lisätyn yhteyshenkilön sähköpostiin vahvistusviesti. 
Jalkapallojoukkuetta ei voi ilmoittaa futsalsarjaan. 

2) Jos ilmoitettavaa joukkuetta ei ole vielä TASOssa 

Seurakäyttäjän PalloID-kirjautumisen jälkeen valitkaa "Seurat-laatikosta" seuranne ja sen jälkeen 
vasemmalta ”Joukkueet” -välilehti. Valitkaa ”Lisää joukkue Länsi Futsal 2022-2023”. Valitkaa sitten 
alasvetovalikosta sarja, johon joukkue ilmoittautuu ja tarkistakaa vielä joukkueen nimi. 
 
Joukkueen yhteystiedot kannattaa tarkistaa ”Joukkuetiedot” -välilehdeltä. 
Lisätkää joukkueelle yhteyshenkilö seuranne taustahenkilöistä. Kun lähetätte ilmoittautumisen, lähtee 
lisätyn yhteyshenkilön sähköpostiin vahvistusviesti. 

Sarjoihin ilmoittautuneiden joukkueiden määrästä riippuen sarjatasoja ja ikäluokkia voidaan yhdistää. 
  
Kaikki Lännen alueen sarjoihin ilmoittautuneet joukkueet löytyvät täältä>> 

 

https://taso.palloliitto.fi/taso/ilmoittautuneet.php?turnaus=lanfs2223


Anmälan till futsalsäsongen 2022-2023 öppnas 10.8 och fortsätter till den 30.9. 

Anmälan till Länsi Futsal 2022-2023 skall göras i TASO av föreningsanvändare. 

Tävlingsavdelningen har anmält de lag som pga förra säsongens placering ärvt serieplatsen (Herr Tvåan 
och Trean), till övriga serier är det fri anmälan. Dessa serieplatser skall vara bekräftade 20.8. 

Ändringar till säsongen 2022-2023: 

Damernas Tvåor spelas enligt följande: 
På A+B området gemensam Tvåa var matcherna spelas som enskilda matcher (till denna serie kan anmäla 
sig de lag från A zonen som enligt förra säsongens placering är berättigad att spela i Tvåan samt B områdets 
lag) 

På hela C området gemensam Tvåa, var matcherna spelas som enskilda matcher. 

Till övriga Damserier fri anmäla, och dessa serier spelas i turneringsform. 

Angående kvalet till FM-slutturneringarna (P15, T18 och T15) informeras de lag skilt som anmält sig till 

berörda åldersklass Ettor. 

Instruktioner för anmälan: 

1) Om laget som skall anmälas redan tidigare deltagit i futsalserie och finns i Tasso. 

Efter att föreningsanvändaren har loggat in med sitt PalloID så välj i ”Föreningsrutan” er förening och 
därefter i menyn till vänster ”Lagen”. Välj i listan rätt lag, det som ni vill anmäla till serie. Laget anmäls till 
serien genom att under ”Anmäl laget till” väljs ” Länsi Futsal 2022-2023” och därefter rätt serie för laget. 
 
Kontrollera och uppdatera vid behov lagets kontaktuppgifter. 
Då anmälan skickas får lagets kontaktperson en bekräftelse på serieanmälan via mail. 
Fotbollslag kan inte anmälas till futsalserie.  

2) Om det lag som skall anmälas inte finns i Tasso. 

Efter att föreningens huvudanvändare har loggat in med sitt PalloID så välj i ”Föreningsrutan” er förening 
och därefter i menyn till vänster ”Lagen”. Välj ” Lägg till lag Länsi Futsal 2022-2023”. Välj därefter i vilken 
serie laget skall delta i och kontrollera lagets namn. 
 
Lägg till kontaktperson för laget. Då anmälan skickas får lagets kontaktperson en bekräftelse på 
serieanmälan via mail. 

Beroende på antalet lag i serierna kan serienivåer och åldersklasser slås ihop. 

Alla till Västra regionen anmälda lag hittas här>> 

 

https://taso.palloliitto.fi/taso/ilmoittautuneet.php?turnaus=lanfs2223

