Till: Distriktets föreningar
---------------------------------------

INBJUDAN TILL POOLSPEL 3mot3 för 7 -åringar
Örebro läns Fotbollförbund har nöjet att bjuda in alla föreningar att anmäla lag
till 2019 års POOLSPEL i 3mot3 (utomhus).
Poolspelet genomförs i följande kategorier:
Pojkar 7 år, dvs. för pojkar födda 2012
Flickor 7 år, dvs. för flickor födda 2012
Reglera spel i rätt åldersklass:
Halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull. Om man är sex
spelare till en 3mot3-match måste minst tre vara från rätt årskull, om man är
fem spelare måste man vara minst tre från rätt årskull o.s.v. Denna åldersreglering
införs i alla tävlingskategorier för pojkar och flickor 7-14 år. För lag med fler årskullar
ska dispens kunna sökas före och under säsong.
Representation 3mot3:
Max 6 spelare per lag. Spelare får representera flera lag under samma poolspel.
Ange i anmälan vilken dag som önskas samt om lag från samma förening t.ex. ska spela
olika starttider p.g.a. ev. spelar och/eller ledarbrist.
Poolspelen kommer genomföras vid 3 tillfällen under året:
Anmälan till samtliga kategorier sker ca. 1-2 veckor före respektive arrangemang.
Spelprogrammet skickas ut ca. 1 vecka före arrangemanget.
Poolspel 1: (Anmälan öppen just nu)
8-9 juni Sörbyvallen, Örebro (arr. IK Sturehov)
Sista anmälningsdag: måndag 27 maj
Poolspel 2: (Anmälan öppnar ca. 1 juni)
24 aug. Kumla IP, Kumla (arr. IFK Kumla)
Alt.
25 aug. Fritidsbyn, Lindesberg, (arr. IFK Lindesberg)
Sista anmälningsdag: onsdag 14 aug.
Poolspel 3: (Anmälan öppnar ca. 15 aug.)
21-22 sep. Trängens IP, Örebro (arr. BK Forward)
Sista anmälningsdag: onsdag 11 sep.

Ledarutbildning:
För att deltaga på poolspelet 3mot3 2019 krävs att någon ledare i laget genomför
en introduktionsutbildning före deltagande. Anmälan sker på de olika länkarna
nedan.
Tisdag 14 maj kl. 17:30 – 20:30
http://www.olff.se/tranarutbildning/anmalan/?scr=info&fiid=44983
Tisdag 21 maj kl. 17:30 – 20:30
http://www.olff.se/tranarutbildning/anmalan/?scr=info&fiid=44984
Innehåll:
17.30-18.00 Tävlingskommittén (TK) informerar
* Tävlings- och spelregler
* Upplägg poolspel (praktiska frågor, anmälan, spelprogram, datum & platser)
* Rekommendationer (antal spelare, speltid, byten etc)
18.00-20.30 UTBILDNING: Spela, Lek och Lär
OBS! Har man tidigare deltagit på Spela, Lek och Lär eller C-Diplom så behöver
man inte deltaga på utbildningsdelen. Dock krävs det närvaro på TK-informationen.
ANMÄLAN:
Görs i Fogis enligt följande:
Anmälan av lagen sker i FOGIS på följande sätt:
- Se till att ni bytt säsong till 2019.
- 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 150:- per lag.
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

