5 mot 5 födda 2012 (8 år)
Åldersklasser:
Flickor
F 2012 (8 år)
Anmälan:

Pojkar
P 2012 (8 år)

Regler/spelform
5 mot 5

Görs i FOGIS under perioden 26 juni – 4 augusti.
Se ”Zoner för sammandrag”
http://gbgfotboll.se/barn-ungdom/5-mot-5/
Instruktioner återfinns i FOGIS hur anmälan görs.
Vänd er till föreningen för vem som skall ha behörighet att
anmäla in laget. Vid anmälan av lag glöm inte av att uppge
kontaktperson!

När det spelas:

Hösten: vecka 35-40, 6 omgångar/matcher
Varje lag spelar en match/veckan.

Kostnad:

225 kr/lag. Hemmalaget står för ev.planhyra samt bokning.

Serieform:

Vi tillhandahåller lottningen men bokning av själva planen
ansvarr varje enkilt lag för. Det betyder att faställande av
matchtid sker i samförstånd med motståndare.
Matcherna kommer att delas in geofrafiskt på samma sätt
enligt den geografiska indelningne vi har på
sammandragen. Se ”Zoner för sammandrag”
http://gbgfotboll.se/barn-ungdom/5-mot-5/
Vilka lag ni kommer att spela mot avgörs också av det antal
lag ni anmäler. Målsättningen är att föreningar med lika
antal lag möter varandra på samma plats.
Vi lottar grupperna enligt 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.5 mot 5 fotbollen
skall vara utan uppdelning efter färdighetsnivå inom laget
och där alla spelar med alla. Lagen skall vara jämna och
även delas in från gång till gång så dynamisk som möjligt.

Speltid:

Speltid 3*15 min. Bokningstid på planerna är 60 min.
1

Spelyta:

30*15 meter om ni väljer att spela med sarg
30*20 meter om ni spelar utan sarg.

Boll:

Storlek 3

Regler:

Spelregler för barn och ungdomsfotboll:
https://aktiva.svenskfotboll.se/tranare/spelformer/spelreg
ler/

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.

Domare:

Hemmalaget på spelschemat tillsätter en lämplig
föreningsdomare.

Kontaktperson:

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