VINTERSERIEN 2019

för lagen 2007 - 2011
Resultat från matcherna registreras inte eftersom vinterserien 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.
Den första omgången anmäls via denna länk, senast den 3 januari 2019:
https://www.fotboll.ax/vinterserien-2019-anmalan#overlay-context=tavlingarserier/vinterserien

Om fler flicklag i samma åldrar anmäler sig, kan vi arrangera skilda flickklasser.
T ex en serie för F07/08 och en för F09/10 o s v. Meddela det i samband med anmälningen,
under övriga önskemål/frågor, i så fall.
Om något akut inträffar bara dagar innan varje omgång, meddela detta direkt till ÅFF kansli
fotboll@idrott.ax samt kontaktpersonerna för varje omgång.
Ni kan välja att anmäla olika antal lag för varje omgång. Se sista anmälningsdatum nedan, för
förändringar, inför varje omgång. Detta görs till ÅFF kansli fotboll@idrott.ax
Spelprogram med tider skickas ut per omgång och så fort som möjligt efter att anmälningseller förändringstiden gått ut.
Se omgångarna, samt spelregler nedan. Vilka åldrar som spelar vilken dag, bestäms utifrån
antalet anmälda lag.

Omgångar
1.Godbyhallen, arrangörer FCÅ, IFFK, IF Fram och SIF
•

26 - 27 januari

Kontaktpersoner;
Alexandre Semenov alexandre.aland@gmail.com
Anna Karlsson vl.iffk@aland.net
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.Baltichallen, arrangör IFK Mariehamn
•
•

9 - 10 februari
2 - 3 mars

Eventuella förändringar (antal lag t ex) meddelas senast 31 januari till fotboll@idrott.ax
Kontaktpersoner;
Thomas Fonsell thomas.fonsell@ifkmariehamn.com
Johan Carlsson johan.carlsson@ifkmariehamn.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.Vikingahallen, arrangör JIK
•

23 - 24 mars

Eventuella förändringar (antal lag t ex) meddelas senast 6 mars till fotboll@idrott.ax
Kontaktperson;
Gary Williams fotboll@jik.ax
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.Valbohallen, arrangör LIF, med hjälp av HIK och ÅU
•

6 - 7 april

Eventuella förändringar (antal lag t ex) meddelas senast 27 mars till fotboll@idrott.ax
Kontaktperson;
Torolf Strandberg torolf.strandberg@alandia.com

Spelregler
•

5 mot 5 (4 + målvakt)

•

Matcherna spelas på handbollsmål och med futsalboll

•

Planstorlek; max 40 x 20 och minimi 25 x 15.

•

Speltiden är 15 minuter/match

•

Matcherna spelas med rullande speltid, alltså inte effektiv speltid

•

Spelare per lag och per match, rekommendation: 5 - 9 spelare per lag

•

En spelare skall i grunden bara representera ett lag i varje omgång, dock är det okej att ta in
spelare till annat eget lag då det råder spelarbrist. Men det får inte handla om att ta in
spelare för att ”toppa” laget!

•

Passerar bollen långsidan gäller: istället för inkast slås ”inspark” från sidlinjen där bollen gått
ut - får ej gå direkt in i mål!

•

Då bollen passerar kortsidan gäller: målvaktskast från valfri plats i straffområdet (om bollen
vidrört en spelare från anfallande lag) – eller hörnspark (om bollen senast vidrört en spelare
från försvarande lag)

•

Tillbakaspel till målvakt är tillåten för PF 10 och PF 11. Målvakten får alltså ta upp bollen med
händerna. Målvakt får inte göra utsparkar från händerna. Målvakt får inte heller kasta över
halva plan. (Strävar efter att sätta igång spelet snabbt genom att rulla ut bollen från
händerna). PF 07 - PF 09 får spela till sin målvakt, men hen får inte ta upp bollen med
händerna.

•

”Backa halva plan regeln” tillämpas för PF 10 och PF 11:
När spelet fortsätter med ett målvaktskast, alltså bara då bollen varit utanför kortlinjen,
måste försvarande laget ställa sig bakom mittlinjen

•

Avstånd vid alla fasta situationer: 5 meter

•

Glidtacklingar eller ”liggande spel” är ej tillåtet

•

Gula och röda kort används. Gult kort ger 2 minuters utvisning. Laget får då spela med endast
3 utespelare tills utvisad spelare kommer in. Laget med utvisad spelare får ta in en ny spelare
om laget med numerärt överläge gör mål. Rött kort innebär att spelaren ej får spela mer i
matchen eller följande matcher samma omgång. (OBS! Det är i första hand på
tränarens/ledarens ansvar att ta av en spelare som missköter sig upprepade gånger. Vi vill
undvika att kort delas ut).

•

Nolltolerans mot ovårdat språk (detta gäller även tränare/ledare)

•

Benskydd är obligatoriskt

•

Jokerspelare: Om ena laget ligger under med 5 mål får de sätta in en extra spelare.
Rättigheten tas bort då skillnaden krympt till 2 mål

•

”Flygande” byten, men byten sker på egen planhalva intill avbytarbänken, längs långsidan

•

I övrigt gäller ”sunt förnuft” och vanliga fotbollsregler

Lycka till och…

