Fair Playserien 2018
Vår populära träningsserie (gamla novemberserien) för 12- och 13-årslag spelas även
i år fast i Mars! Ett antal träningsmatcher där man prövar på den spelformen man ska
spela säsongen 2018 genomförs.
Spelform:

Liten 9 mot 9 (födda 2006) och stor 9 mot 9 (födda 2005).

Anmälan:

Anmälan sker via FOGIS.
Anmälan öppnar 2017-12-28 och stänger 2018-01-14.
I klasserna F/P 2006 (12 år) måste föreningen anmäla sina
lag på samma nivå (föreningsstyrka). Vi erbjuder två nivåer
lätt och svår. Lätt nivå väljer en förening som kanske inte
tränat och spelat så länge tillsammans medan föreningar
vars spelare tränat och spelat organiserat med en hög
ambition under en längre tid väljer Svår nivå.
I Klasserna F/P 2005 (13 år) kan föreningen anmäla sina lag
på olika nivåer (lagstyrka). Vi erbjuder även här 2 nivåer lätt
och svår.

När det spelas:

Spelas under perioden vecka 10 – 13. Räkna med 4
matcher/lag. Matcherna kommer till största del spelas på
helger.
Notera följande: Vi försöker få så många lag som möjligt att
spela en gemensam omgång den 3 mars i klasserna F/P 2006
och den 4 mars för klasserna F/P 2005. Syftet är att erbjuda
informationsmöte i samband med matchspelet. Det innebär att
alla lag som anmäler sig måste se till att de kan ovanstående
datum för respektive åldersgrupper.

Infomöten:

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

Regler:

Speltiden är 3x20 minuter, i övrigt gäller det som står i ”Så spelar
vi 9 mot 9” http://gbgfotboll.se/barn-ungdom/9-mot-9/ OBS!
Korttidsutvisningar i F/P 2005, dvs. en varning resulterar i 5
minuters utvisning. Spelaren får ersättas och tiden kontrolleras av
ledaren för det laget som har fått en spelare utvisad. Två
korttidsutvisningar innebär utvisning resten av matchen för
lindrig förseelse. Vid utvisning är spelaren avstängd
nästkommande match.

Laguppställning:

Krav på elektronisk laguppställning för F/P 2005.
Laguppställningar ska lämnas till domaren innan varje match.

Domare:

Distriktsdomare som tillsätts av GFF.

Bollstorlek:

Lagen ansvarar själva för att ha med sig matchbollar.
F/P 2006 Storlek 4
F 2005 Storlek 4
P 2005 Storlek 5
Håll även koll på motståndarnas tröjfärg.

Spelplats:

Göteborgs Kommun samt kranskommuner

Kostnad:

Anmälningsavgiften är 600 kr/lag. Det tillkommer
domarkostnader som delas lika mellan lagen. Hemmalaget
på spelschemat står för planhyran.

Underåriga:

Max 8 st. underåriga på laguppställningen för 11 mot 11.
OBS: Att både flickor 14 och 15 år samt pojkar 14 och 15 år
kommer att spela en gemensam klass.

Vad som förväntas:

Att man läser på vilka regler som gäller, att man kontaktar
domare och motståndare om man inte kan spela. Ev.
matchändringar sköter föreningen själv genom att boka ny
tid samt kontakta motståndare och domare.

Frågor:

F/P 2006 (12år) Rolando Moncada, 031-7610705,
rolando.moncada@gbgfotboll.se
F/P 2005 (13 år) Jasna Kliko, 031-7610702,
jasna.kliko@gbgfotboll.se

