POOLSPELEN 2021
för lagen födda 2009 - 2014

OBS – vi följer med restriktionerna gällande Corona och beroende på detta anpassas Poolspelen. Det
kan med kort varsel bli ändrade arrangemang och det kan bli fler omgångar med färre lag på samma
arena.
Serie för barn på Åland
De åländska barnlagen mellan 7 - 12 år fyllda spelar årligen i det s.k. poolspelet. Poolspelsomgångar
spelas runt om på Åland där varje medlemsförening står som värd för poolspel, förutsatt att man har
eget lag i den aktuella gruppen.
Resultat från matcherna registreras inte eftersom vi strävar efter att alla skall få vara med och spela
boll och fokus ligger på utveckling. Vi strävar också efter att få till så jämna motstånd som möjligt.
Det kan betyda att yngre kan komma att spela med äldre och tvärtom.
Poolspelsomgångar spelas runt om på Åland där varje medlemsförening/lag står som arrangör för en
eller ett par omgångar per åldersgrupp.
ÅFF gör spelprogram i och matcherna spelas mellan april – oktober.
Tillsatt arrangör bokar matchplaner och ansvarar för spelledare (domare), hjälp kan begäras av
domaransvarig. Spelledaren skall vara minst 12 år och minst två år äldre än spelarna, samt ha gått
spelledarutbildningen. Arrangören kontaktar samtliga lag om skall delta i omgången om spelplats och
för att stämma av att allt är ok. (Lagen kommer att få en uppdaterad kontaktlista efter att alla lag
anmält sig). Matcher får flyttas, förutsatt att samtliga lag är överens. Det är viktigt att ha god kontakt
med varandra. Arrangören mejlar den ändrade omgången till ÅFF: fotboll@idrott.ax och
domaransvarig domaransvarig@idrott.ax - om spelledare skall tillsättas av honom.

De flesta lag har deltagit i vinterserien och alla vet förhoppningsvis i vilken åldersgrupp man hör
hemma. Det viktigaste är att det blir någorlunda jämna matcher.
Om det till någon åldersklass blir få lag anmälda, slås dessa ihop i första hand inom ramen för samma
spelform.
Anmälan senast den 31 mars via TASO, infot har gått ut tidigare.

Spelregler
__________________________________________________________________________________
●

HAM regeln gäller, d.v.s. varje spelare har rätt att spela minst halva matchen (alternativt
jämnt fördelad speltid då spelarantalet är stort)

●

Benskydd är obligatoriskt

●

Gröna kort används. Det betyder:
Grönt kort används för att befrämja fair-play attityden. Det gröna kortet tilldelas efter varje
match åt en spelare från båda lagen. Även laget kan kollektivt få det gröna kortet. Bägge lags
lagledare bestämmer vem i motståndarlaget som skall få det gröna kortet efter matchen.
Lagledarna delar ut kortet med en kort motivering i samband med “heja-ropen” efter
matchen.
Exempel på saker som kan vara värt ett grönt kort:
- Spelaren uppmuntrar sina medspelare att uppföra sig väl.
- Spelaren hjälper till spelledaren, medspelaren eller motståndaren också när hen
misslyckas.
- Spelaren bidrar till spelet med glädje och positivitet.
- Spelaren är ärlig genom att t.ex. erkänna att bollen gick ut via hen.
- Spelaren kan medge att motståndaren var bättre och t.o.m. uppmärksammar riktigt
fina prestationer.
- Spelaren sporrar andra.
OBS! Grönt kort är inte en belöning för den bästa spelaren.

●

Gula och röda kort används INTE. Ifall det förekommer vårdslöst spel eller en spelare begår
upprepade regelbrott bör lagledaren ta av spelaren. Om lagledaren inte gör detta bör
spelledaren uppmuntra hen att göra det. Det råder NOLLTOLERANS för ovårdat språk samt
osportsligt uppträdande! Då detta förekommer måste lagledaren omedelbart ta av spelaren.
Ifall lagledaren inte uppfattat det dåliga beteendet, meddelar spelledaren detta. Då MÅSTE
lagledaren agera och ta ut spelaren! Nolltolerans gäller naturligtvis även lagledare, föräldrar
och publik. Det är på lagets / föreningens ansvar att agera starkt och omedelbart ifall
osportsligt uppträdande förekommer.

PF 7 år (2014) & PF 8 år (2013)
-

Spelas som turneringsform på helger, tre matcher per lag/omgång

-

3 v 3, ingen målvakt

-

Planstorlek: 26 x 15 meter

-

Speltid 2 x 6 min/match

-

Små mål “popup”, rekommenderat 1,5 x 1 meter

-

Bollstorlek 3

-

Sätt gärna en sarg 1-2 meter från linjerna, så bollen inte rullar iväg så långt
-

Passa eller driva in bollen då den gått ut. Får ej skjuta direkt in i mål. Efter att
spelaren drivit/dribblat, är det ok att hen gör mål.

-

Flygande byten (ut och in på samma ställe)

-

Ingen offside

-

Avstånd vid fasta situationer: 5,5 m

-

Glidtacklingar tolkas som ”okontrollerade tacklingar”
-

”Backa halva plan” – regel tillämpas: när bollen går ut på kortsidan måste
försvarande laget ställa sig bakom mittlinjen

-

I övrigt vedertagna fotbollsregler med tolkningar anpassade för åldersklassen enligt ”sunt
förnuft”

Förtydligande:
om bollen går ut på långsidan; bollen läggs på sidolinjen, och spelaren väljer om hen vill
passa eller dribbla
om bollen går ut på kortsidan och det blir ”hörna”; bollen läggs på linjen i hörnet av
planen, och spelaren väljer om hen vill passa eller dribbla
om bollen går ut på kortsidan och det blir ”inspark”; bollen läggs på linjen på kortsidan och
spelaren väljer om hen vill passa eller dribbla, försvarande lag ställer sig bakom mittlinjen.
om mål; bollen läggs på linjen på kortsidan och spelaren väljer om hen vill passa eller
dribbla, försvarande lag ställer sig bakom mittlinjen.

PF 9 år (2012) & PF 10 år (2011)
-

Spelas som turneringsform på helger, fyra matcher per lag/omgång

-

5 v 5 (inkl. målvakt)

-

Planstorlek: 2012 > 30 x 20 m och 2011 > 35 x 24 m
-

Straffområden, 5 m ut från kortlinjen och 5 m från stolpen på vardera sidor.
(Straff från 5 m)

-

Speltid 2 x 10 min/match

-

5-manna mål (3m x 1,5-2m)

-

Bollstorlek 2012 > 3 och 2011 > 4
-

”Jokerspelare”: om ena laget ligger under med 4 mål får de sätta in en extra spelare, tills
ställningen är lika. Det är på lagens ansvar att hålla reda på detta eftersom spelledaren inte
räknar mål.

-

Istället för inkast: om bollen går ut på långsidan; bollen läggs på sidolinjen, och spelaren
väljer om hen vill passa eller dribbla. Får ej skjutas direkt in i mål. Efter att spelaren
drivit/dribblat, är det ok att hen gör mål.

-

Hörna: bollen läggs på linjen i hörnet av planen, och spelaren väljer om hen vill passa eller
dribbla. Får ej skjutas direkt in i mål. Efter att spelaren drivit/dribblat, är det ok att hen gör
mål.

-

Flygande byten (ut och in på samma ställe)

-

Ingen offside

-

Avstånd vid fasta situationer: 5,5 m
-

”Backa halva plan” – regel tillämpas: när spelet fortsätter med inspark måste
försvarande laget ställa sig bakom mittlinjen. Insparken får dock spelas igång snabbt även
fast motståndarna inte hunnit hem till sin planhalva.

-

Målvakten får ta upp bollen med händerna vid hemåtpassning

-

Målvakten får inte sparka ut bollen från händerna

-

Inget mål direkt från avspark -> Inspark
-

I övrigt vedertagna fotbollsregler med tolkningar anpassade för åldersklassen enligt “sunt
förnuft”

PF 11 år (2010) & PF 12 år (2009)
-

Fyra lag i varje omgång. Kan spelas på kvällar eller helger. Två matcher per lag per
dag/kväll.

-

7v7

-

Planstorlek minst 50 x 30 m och max 55 x 35 m

-

Straffområden, 7 m ut från kortlinjen och 7 m från stolpen på vardera sidor.
(Straff från 7 meter)

-

Speltid 2 x 20 min/match

-

Bollstorlek 4

-

Normala inkast och hörnor

-

Flygande byten (ut och in på samma ställe)

-

Avstånd vid fasta situationer: 5,5 m

-

Inget mål om målvakten sparkar direkt i mål från händerna -> Inspark

-

Inget mål direkt från avspark > Inspark

-

Målvakten får inte ta upp bollen med händerna vid hemåtpassning

-

Ingen offside för 2010
-

Offside för 2009 - i förlängningen av straffområdet

-

I övrigt vedertagna fotbollsregler med tolkningar anpassade för åldersklassen enligt ”sunt
förnuft”

