Till Distriktets föreningar

INBJUDAN TILL POOLSPEL
5mot5 för 7-9 -åringar
Örebro läns Fotbollförbund har nöjet att bjuda in alla föreningar att anmäla lag till
2018 års POOLSPEL i 5mot5 (utomhus).
Poolspelet genomförs i följande kategorier:
Pojkar 9 år, dvs. för pojkar födda 2009
OBS! I pojkar 9 år kommer det finnas 2 nivåer, (Medel och Lätt) att anmäla sig till.
Samma förening måste anmäla alla sina lag på samma nivå.
Pojkar 8 år, dvs. för pojkar födda 2010
OBS! I pojkar 8 år kommer det finnas 2 nivåer, (Medel och Lätt) att anmäla sig till.
Samma förening måste anmäla alla sina lag på samma nivå.
Pojkar 7 år, dvs. för pojkar födda 2011
Flickor 9 år, dvs. för flickor födda 2009
Flickor 8 år, dvs. för flickor födda 2010
Flickor 7 år, dvs. för flickor födda 2011
Anmälan till samtliga kategorier ska ske senast den 25 mars
Gruppordningsmöten 10 och 12 april
På Gruppordningsmötet kommer vi gå igenom tävlingsreglerna som gäller i 5mot5.
Då grupperna redan kommer vara indelade med blandade poolspel i samtliga
åldersklasser så kommer datum beslutas enligt de alternativa datum nedan på
mötet. Om ni har särskilda önskemål vill vi att ni anger dessa i kommentarsfältet
när ni anmäler laget.
Särskild inbjudan till Gruppordningsmötet skickas i samband med förslag till
gruppindelning i början av april. Mötet för Flickgrupperna genomförs den 10
april och mötet för pojkgrupperna genomförs den 12 april.
Tilltänkta alternativa speldatum för Poolspelen 2018:
Poolspel 1 (9 år): 5/6 maj
Poolspel 2 (9 år): 19/20 maj eller 26/27 maj
Poolspel 3 (9 år): 2/3/6 juni
Poolspel 4 (9 år): 25/26 aug. eller 1-2 sep.
Poolspel 5 (9 år): 8/9 sep. eller 15/16 sep.
Poolspel 6 (9 år): 22/23 sep. eller 29/30 sep.
Poolspel 1 (7-8 år): 19/20 maj (F7 spelar ej poolspel 1)
Poolspel 2 (7-8 år): 2/4/6 juni
Poolspel 3 (7-8 år): 25/26 aug. eller 1-2 sep.
Poolspel 4 (7-8 år): 15/16 sep. eller 22/23 sep.

Nedan några av tävlingsreglerna som det kommer att informeras om på
gruppordningsmötet:
- Målvaktsregeln och Retreat-Line.
- Förbjudet med Utspark från målvakt.
- Nya regler kring Frispark, Hörnspark och Sidlinjespark.
- Planstorlek, Målvaktsområde, Bollstorlek och Målstorlek.
- Extraspelare vid 4-målsunderläge.
- Speltid och Lottnycklar
ANMÄLAN:
Görs i Fogis enligt följande:
Anmälan av lagen sker i FOGIS på följande sätt:
- Se till att ni bytt säsong till 2018.
- Välj fliken ”Förening” och Underrubriken ”Lag”.
- Välj rätt kön ”Man/Kvinna och rätt ålderskategori ”barn” och klicka på Visa.
- Välj ”Laget som ska anmälas” genom att klicka på ”Ny anmälan”
(Finns inte laget, skapa ett nytt lag)
- Anmäl laget till ”Rätt Serie” och fyll i aktuella uppgifter. Spara.
OBS! Om ni ej har Fogis-Inloggning, kontakta er Fogis-Ansvarig i föreningen för att
få inloggning.
EKONOMI: Startavgiften är 560:- för samtliga anmälda lag i varje ålderskategori
för föreningen. Dessa anmälningsavgifter kommer att faktureras föreningarna
efter anmälningstidens utgång.

VÄLKOMMEN MED ER FÖRENINGS ANMÄLAN!
Frågor:
Christian Lundell, tel. 019-17 55 49, christian@olff.se

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

