Ronneby den 30 december 2019

Inbjudan till seriespel för barn och ungdomar 2020
Följande tävlingskategorier är valbara inför säsongen 2020:
Tävlingskategori
Flickor 16
Flickor 14
Flickor 13
Flickor 12
Flickor 11
Flickor 10
Pojkar 16-18
Pojkar 15
Pojkar 14
Pojkar 13
Pojkar 12
Pojkar 11
Pojkar 10

Åldersgrupp

Spelform

Födda 2004 eller senare samt
11 mot 11
fem överåriga spelare oavsett ålder
Födda 2006 eller senare
9 mot 9
Födda 2007 eller senare
9 mot 9
Födda 2008 eller senare
7 mot 7
Födda 2009 eller senare
7 mot 7
Födda 2010 eller senare
7 mot 7
Födda 2002 eller senare
Födda 2005 eller senare
Födda 2006 eller senare
Födda 2007 eller senare
Födda 2008 eller senare
Födda 2009 eller senare
Födda 2010 eller senare

11 mot 11
11 mot 11
9 mot 9
9 mot 9
7 mot 7
7 mot 7
7 mot 7

Planstorlek
(rekommenderad)

Speltid

105x65 meter

2x45 min

72x55 meter
65x50 meter
55x35 meter
50x30 meter
50x30 meter

3x25 min
3x25 min
3x20 min
3x20 min
3x15 min

105x65 meter
105x65 meter
72x55 meter
65x50 meter
55x35 meter
50x30 meter
50x30 meter

2x45 min
2x40 min
3x25 min
3x25 min
3x20 min
3x20 min
3x10 min

Anmälan
Anmälan görs i FOGIS av föreningsadministratören mellan 1 januari och 1 februari 2020.
Tävlingsavgiften är 1200 kronor per anmält lag som faktureras föreningen.

Sammandrag
F10 och P10 spelas med sammandragningar både under våren och hösten vilket innebär att
deltagande lag delas upp i grupper som spelar ca två matcher varannan helg. Det finns även
möjlighet att önska sammandrag för F11/P11 via e-post till alexander.karlsson@blekingefotboll.se.

Kombinerat lag
Två eller flera föreningar kan gå samman och bilda ett så kallat kombinerat lag i samma åldersgrupp
genom att skicka in en skriftlig ansökan via e-post som ska godkännas av Blekinge Fotbollförbund.
Ansökan ska innehålla anledning till kombinerat lag samt underskrifter av föreningarnas
firmatecknare. Laget kan döpas till de föreningar som det berör, t.ex. Olofströms IF/BK Union eller ett
neutralt valt namn. Tävlingsavgifter faktureras förstnämnd förening i lagnamnet.
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Tabell och resultaträkning
BFF:s distriktsserier för F10, P10, F11, P11, F12 och P12 spelas utan resultaträkning och tabell. Från
13 år och uppåt spelas serierna med resultaträkning och tabell.

Svårighetsgrader
Från 11 år har deltagande lag möjlighet att önska svårighetsgrad i seriespelet. Valbara nivåer är Vit
(enklare nivå) eller Grön (svårare nivå) som är ett önskemål inför seriesammansättningen och ingen
garanterad tillhörighet för laget. Om det visar sig vara skillnader i antal anmälningar mellan nivåerna
så kan BFF behöva justera lagets önskade nivåtillhörighet i dialog med ansvariga ledare.

Åldersdispens
I F16 har deltagande lag möjlighet att använda fem överåriga spelare oavsett ålder. I övriga serier
gäller ansökan om åldersdispens för användning av överåriga spelare. Ansökan ska skickas via e-post
till alexander.karlsson@blekingefotboll.se och vara undertecknad av föreningens ordförande eller
ungdomsansvarig. Handläggningstiden är 14 dagar och ansökan är kostnadsfri fram till 15 april,
därefter tillkommer en kostnad om 250 kr per ansökan enligt tävlingsbestämmelserna. Blanketten för
dispensansökan finns på följande länk: http://blekinge.svenskfotboll.se/tavling/aldersdispens/

Tidsplan
Januari

Serieanmälan

Februari

Utskick av preliminär serieindelning vår

Mars

Utskick av spelordning vår
Seriekonferens 28 mars – hemmalagets vårmatcher ska vara inregistrerade i FOGIS

April/maj

Seriestart vår
Skicka in dispensansökan senast 15 april

Juni

Utskick av preliminär serieindelning höst

Juli

Utskick av spelordning höst
Hemmalagets höstmatcher ska vara inregistrerade i FOGIS

Augusti

Seriestart höst

Med vänlig hälsning,
Blekinge Fotbollförbund
Alexander Karlsson
alexander.karlsson@blekingefotboll.se
076-86 76 890
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