VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

Spel 9 mot 9 2019
Vi ger här en information om hur spel 9:9 hanteras i följande serier där det normalt
spelas 11:11:
Damer, Division 4
Damer, Utveckling
Herrar, Utveckling A och B
Flickor, Division 3
Pojkar, Division 4-5



-







Spel 9:9 tillåts efter ansökan från föreningarna och ska framgå i lagnamnet,
exempelvis Bollens FK (9:9).
Lag som fått tillstånd att vid behov spela 9:9 har att rätta sig efter följande:
Laget kan spela 9:9 om man har max 12 spelare att tillgå. Har man 13 spelare eller
fler spelar man 11:11.
Då två lag som båda fått tillstånd att spela 9:9 möts:
Om båda lagen önskar spela 9:9 gör man det enligt ovan.
Om det ena laget (lag 1) vid matchtillfället har tillgång till 13 eller fler spelare
meddelar man motståndarlaget (lag 2) detta. I och med detta kan lag 1 använda full
trupp, dvs maximalt 18 spelare. Lag 2 använder maximalt 12. Samma förfarande
gäller förstås om ett ”anmält 9:9-lag” möter ett ”anmält 11-11-lag”.
Om båda lagen önskar spela 11:11 genomförs matchen som vanligt.
Som vanligt har föreningarna kontakt vid kallelse till match senast fyra dagar före
match. Då stämmer ni av hur spelarläget är inför kommande match och kommer
fram till hur den ska genomföras. Givetvis kan förutsättningarna ändras fram till
matchdagen och då tas en ny kontakt.
9:9-spel på en 11:11-plan: Mål och mållinje flyttas fram till befintlig målområdeslinje
som förlängs och utgör kortlinje. Som straffområde används befintligt straffområde
minus målområdet. Straffpunkten placeras 11 meter från mål. Målstorlek som i
11:11.
Regelverk för 11:11 används även i 9:9, bl.a. gäller offsideregeln.

Information om spel 9:9 i divisionsspelet finns i Tävlingsbestämmelserna för Barn och
Ungdomsfotbollen (TBU) 2019). Se hemsidan under Tävling/Barn och Ungdom.
Frågor ställer ni till: P-O Carlsson, 0500-41 11 03, Mats Karlén, 0500-41 11 02
VÄSTERGÖTLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Tävlingskommittén

Mats Karlén

