Fair Play Dagarna
Säsongsinformation 3-4 mars 2018
Vi kommer den 3-4 mars anordna Fair Play dagarna. Fokus är våra ledare, där vi delger
information som är aktuell för kommande säsong och aktuella spelformer. I samband med
detta kommer vi att anordna träningsmatcher i följande klasser:
Flickor 14-15 år
(Födda 2004 & 2003)
Pojkar 14-15 år
(Födda 2004 & 2003)
Ambition:

Fair Play Dagen är en kombination av teoretisk och praktiskt
verksamhet som Göteborgs Fotbollförbund anordnar för att ge
ledare säsongsinformation från tävlingssidan men även om våra
spelformer. Man kommer i samband med den teoretiska
genomgången att titta på matcher som gäller för respektive
spelform. Informationsmöten kommer även att hållas för ledare,
pojkar 16 år.

Spelform:

Liten 11 mot 11

Infomöten:

Liten 11 mot 11 och 11 mot 11.
Mötena sker i anslutning till planerna. Fastställs senare.
Ingen anmälan krävs och alla ledare är välkomna.

Anmälan:

Anmälan sker via FOGIS. För samtliga klasser är det enbart 12
lag/klass som kan anmäla sig. D.v.s. att först till kvarn gäller.
I samtliga klasser kan man bara anmäla ett lag/förening.
OBS: Att både flickor 14 och 15 år samt pojkar 14 och 15 år
kommer att spela en gemensam klass.
Anmälan öppnar 2017-12-28 och stänger 2018-01-14.

Spelplats:

Göteborgs Kommun samt kranskommuner

Speltid:

3*15 min – Lördag (2 matcher)
3*25 min - Söndag (1 match)
OBS! Kort paus mellan perioderna för att tidsschemat ska hålla.

Regler:

Spelregler för liten 11 mot 11.
Vid utvisning är spelaren avstängd nästkommande match.
För mer information läs ”Så spelar vi 11 mot 11”
http://gbgfotboll.se/barn-ungdom/11-mot-11/

Spelschema:

Kommer att finnas på www.gbgfotboll.se, under fliken Serier.
Varje lag kommer att spela 3 matcher var.
2 matcher på lördag och 1 på söndag.

Laguppställning:

Krav på elektronisk laguppställning.
Laguppställningar ska lämnas till domaren innan varje match.

Kostnader:

Anmälningsavgift 800 kr/lag. Det tillkommer domarkostnader
som delas lika mellan lagen.

Domare:

Distriktsdomare som tillsätts av GFF.

