Stor 7 mot 7 födda 2010 (12 år)
Åldersklasser:
Flickor
F 20010 (12 år)
Anmälan:

Pojkar
P 2010 (12 år)

Regler/spelform
Stor 7 mot 7

Görs i FOGIS under perioden 7 januari – 1 februari.
Kom ihåg att uppge kontaktperson samt hemmaplan!
Alla lag från samma förening måste anmäla sina lag på
samma nivå (föreningsstyrka).
I stor 7 mot 7 erbjuder vi tre nivåer. Lätt nivå väljer en
förening som kanske inte tränat och spelat så länge
tillsammans. Medel nivå väljer en förening som har spelat
organiserad fotboll under en längre tid. Svår nivå väljer
föreningar vars spelare tränat och spelat organiserat fotboll
med en hög ambition under en längre tid.
Upplever man att man hamnat i fel färdighetsnivå eller att
man vill anmäla ytterligare ett lag eller dra ifrån ett också för
den delen, så går det bra att göra efter vårsäsongen.

När det spelas:

Vår: Vecka 16-23,
Under vecka 21 kommer samtliga matcher ligga på den 29
maj. Denna dag kommer ett sammandrag ingå i seriespelet
där samtliga lag beräknas vara med.
Mer infomation återges i mitten av fenruari.
Höst: Vecka 34-40
Sista speldatum för samtliga seriematcher är 2022-10-30.
På grund av planbrist så ligger en hel del matcher på helgen.
Detta är bra att ha med sig vid både träningsplanering samt
cupdeltagande under året. Vi kan inte garantera att vi kan
uppfylla önskemål om spelfria helger, exempelvis för
cupdeltagande. Kolla gärna med er förening när ni spelar
era hemmamatcher. Vissa föreningar har större möjlighet till
vardagsmatcher.

Kostnad:

1 350 kr/lag. Hemmalaget står för ev.planhyra

Speltid:

Speltid 3*20 min. Bokningstid på planerna är 75 min.

Regler:

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

Antal spelare:

Rekommenderat antal spelare/match: 10 st (7 + 3 avbytare).
Lämpligt att låta 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.

Underåriga spelare:

För motverka åldersinflation i seriesystemet och ge unga
spelare chansen att utvecklas i lugn och ro i rätt spelform
med spelare på samma eller liknande fysiska nivå så finns
en begränsning i antalet underåriga spelare som får
användas per match. Detta antal är satt till hälften dvs 5 st
underåriga av de totalt 10 som rekommenderas per match.

Serieform:

Vilka lag ni kommer att spela mot avgörs av den
färdighetsnivå ni anmäler er till, det antal lag ni har samt
tillgången på 7 mot 7 planer/mål. Målsättningen är att
föreningens lag skall spela på samma ställe antingen
samtidigt eller efter varandra och möta lag i samma
anmälningsgrupp. För att undvika långa och onödiga resor
möter man i första hand lag från samma geografiska
område. 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:

Hemmalaget på spelschemat tillsätter en lämplig
föreningsdomare.

Kontaktperson:

Christoffer Boström, 031 – 7610707,
christoffer.bostrom@gbgfotboll.se

