5 mot 5 födda 2011 (9 år)
Ale + Kungälv
Åldersklasser:
Flickor
F 2011 (9 år)

Pojkar
P 2011 (9 år)

Regler/spelform
5 mot 5

Anmälan:

Görs i FOGIS under perioden 7 januari – 18 februiari.
Kom ihåg att uppge kontaktperson!

När det spelas:

Poolspel genomförs under 8 tillfällen under året. 4 på våren
och 4 på hösten. Till varje poolspel kommer 7-9 lag och
spelar mellan 10.00-15.00.

Vecka Datum
V18
2020-05-02
V18
2020-05-03
V19
2020-05-09
V19
2020-05-10
V21
2020-05-30
V21
2020-05-31
V23
2019-06-07
V23
2019-06-07

Åldersgrupp
P2011
F2011
F2011
P2011
P2011
F2011
F2011
P2011

Vecka Datum
V35
2020-08-29
V35
2020-08-30
V37
2020-09-12
V37
2020-09-13
V39
2020-09-26
V39
2020-09-27
V40
2020-10-03
V40
2020-10-04

Åldersgrupp
P2011
F2011
F2011
P2011
P2011
F2011
F2011
P2011

Kostnad:

450 kr/lag.

Speltid:

På poolspelen kommer 3 matcher/lag genomföras vid varje
tillfälle. Matchtiden är 3*10 min/match.

Spelyta:

30*20 meter.

Boll:

Storlek 3

Regler:

Spelregler för barn och ungdomsfotboll:
https://www.svenskfotboll.se/svff/nya-nationellaspelformer/spelregler/

Antal spelare:

Rekommenderat antal spelare/match: 7 st (5 + 2 avbytare).
För att alla skall få likgiltig speltid låt 3 spelare rulla på 2
positioner och byta i pauserna.

Överårig spelare:

Med överårig spelare menas spelare som är max ett år äldre.
Om antalet spelare inte räcker till för att fylla ett lag så är det
ok att använda upp till två stycken överåriga spelare, varav
dock endast en får vara på planen samtidigt. Man är då
skyldig att informera motståndarna om detta inför varje
match.

Serieform:

Vi delar lagen i olika grupper mellan 7-9 lag under våren
och gör en omlottning till hösten. Ni möter lagen i er grupp
med olika motståndare från gång till gång. Är ni 2 lag
hamnar ni i samma grupp så ni inte behöver åka till olika
poolspel. Vid fler än 2 lag fördelas ni i ytterligare grupper.
Ovanstående resonemang och prioriteringar leder till att
man inte spelar i rena serier utan snarare möter ett antal
lag/föreningar i enskilda matcher helt utan tabeller och
resultatuppföljning.

Domare:

Värdförening för poolpselet står för föreningsdomare

Kontaktperson:

Rolando Moncada Escobar, 031 – 7610705,
rolando.moncada@gbgfotboll.se

