Stor 9 mot 9 säsongen 2022
Åldersklasser:
Flickor
F 2008(14 år)
Anmälan:

Pojkar
P 2008(14 år)

Regler
Stor 9 mot 9

Görs i FOGIS under perioden 7 januari – 1 februari, 2022.
Kom ihåg att uppge kontaktperson!
OBS: Se över vilken plan ni spelar på och byt i FOGIS om
rätt plan inte är inlagd.
Vi erbjuder fyra nivåer : Grund, Lätt, Medel och Svår.
Samtliga nivåer är Lagstyrka, vilket innebär att man kan
anmäla olika lag i olika nivåer.

När det spelas:

Vår: Vecka 14-26
Tänk på att inte flytta matcher som ligger på våren till
hösten då det brukar vara svårt att få ihop det i slutet på
säsongen.
Sista speldatum för samtliga seriematcher för våren är
2022-07-03
Höst: Vecka 32-43
Sista speldatum för samtliga seriematcher är 2022-10-30.
På grund av planbrist så ligger en hel del matcher på helgen.
Däremot kommer vi försöka att förlägga en del matcher på
vardagar där det finns möjlighet. 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:

1400 kr/lag. Hemmalaget står för ev.planhyra

Speltid:

Speltid 3*25 min. Bokningstid på planerna är 90 min.

Regler:

Finns i ”9 mot 9”-häftet. Häftet återfinns på följande länk:
https://www.gbgfotboll.se/tavling/fotboll/spelformer/

Antal spelare:

Rekommenderat antal spelare/match: 12 st (9 + 3 avbytare).
Lämpligt att låta 3 spelare rulla på 2 positioner och byta i
pauserna.

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 7 st
underåriga av totalt 14 som får anges på laguppställningen.

Kombinerade lag:

Får ej anmälas in via FOGIS. En ansökan ska inkomma inför
varje säsong gällande kombinerade lag. Om/när ansökan
godkänds av Tävlingskommittén korrigeras detta i FOGIS
av förbundet.

Domare:

Distriktsdomare tillsätts av GFF.

Serieform:

Vilka lag ni kommer att spela mot avgörs av den
färdighetsnivå ni anmäler er till, det antal lag ni har samt
tillgången på 9 mot 9 och 11 mot 11 planer.

Kontaktperson:

Jasna Kliko , 031 – 7610702,
jasna.kliko@gbgfotboll.se

