Manual Barnfotboll 10 - 12 år
Upplands Fotbollförbund vill här informera om hanteringen och rutiner för de föreningar som anmäler lag till seriespel eller
poolspel i åldersgruppen 10 till 12 år. Gällande Tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser är övergripande
denna information. Se även ”Upplands Fotbollförbunds kompletterande tävlingsföreskrifter för Barn 10 till 12 år ”.
Nedanstående information presenteras på Upplands Fotbollförbunds hemsida.
1. Anmälan av lag görs till den 1 februari.
Lagen anmäls av föreningen i Fogis.
Anmälan gäller för Seriespel 7 mot 7, 10–12 år Röd/Gul.
Anmälan gäller för Poolspel 7 mot 7, 10 år och poolspel 5 mot 5 10 år.
Föreningen anmäler även kontaktperson till laget samt färg på matchställ.
2. Lista på anmälda lag presenteras av Upplands Fotbollförbund.
Här finns det möjligheter för föreningen att korrigera felanmälda lag samt att eventuellt efteranmäla lag.
Listan uppdateras inte.
Eventuella efteranmälningar och justeringar visas i serieförslaget (punkt 3).
3. Serieförslag presenteras av Upplands Fotbollförbund.
Om någon förening vill byta serie ska föreningen kontakta förening i den serie man vill byta med. Båda föreningarna ska
därefter skriftligen meddela till Upplands Fotbollförbunds om bytet som därefter eventuellt kan godkänna bytet.
Serieförslaget presenteras på Upplands Fotbollförbunds hemsida.
Gällande poolspel, se under punkt 6. Övrigt.
4. Lottat spelprogram för seriespel presenteras av Upplands Fotbollförbund.
Spelprogrammet presenteras på Upplands Fotbollförbunds hemsida.
Spelordning fastställs av UFF:s TK och BK.
Det är hemmalagets skyldighet att kontakta motståndarlaget och komma överens om spelplats och matchtid och därefter
registreras den överenskomna matchtiden i Fogis.
Registreringen av tiderna ska vara klart senast den 31 mars.
Hemmalaget väljer lördag eller söndag. Matcher som ligger på helger får flyttas till vardagar om båda lagen är överens.
Se TB 2 kapitel 19 § Spelordning.
_________________________________________________________________________________________________
5. Spelarförteckning
Ska alltid lämnas i dessa serier/poolspel!
I dessa serier kan elektronisk spelarförteckning som hämtas i Fogis användas, alternativt användes spelarförteckning som
finns att ladda ner från Upplands Fotbollförbunds hemsida.
Ifylld och underskriven spelarförteckning med samtliga spelares namn och födelsedatum ska lämnas till motståndarlagets
ledare innan matchstart.
Hemmalagets ansvarar för att bägge lagens spelarförteckningar sparas fram till 31 oktober samma år.
Vid poolspel upprättas en spelarförteckning per lag som ska lämnas till arrangerande förening innan första matchstart.
Arrangerande förening ansvarar för att samtliga lagens spelarförteckningar sparas fram till 31 oktober samma år.
Om spelare läggs till för hand efter det att spelarförteckningen upprättats och skrivits ut från FOGIS så måste man även
skriva dit spelarens personnummer.
Om spelaren ej har erhållit fullständigt personnummer så räcker det med födelsedatum.
6. Övrigt.

Information angående anmälan till poolspel för flickor 10 år och pojkar 10 år!
•
•

Poolspel för 10 åringar (med 5 eller 7 spelare) har samma regler som seriespelet. Men med anpassade
planmått och avstånd mer info se separata spelregler för poolspel 10 åringar.
Man spelar 2–3 st. matcher vid samma tillfälle och man har lite kortare matcher än i seriespelet.
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