5 mot 5 födda 2010 (9 år)
Centrum + Härryda + Mölndal + Väster
Lerum + Partille + Öckerö
Åldersklasser:
Flickor
F 2010 (9 år)

Pojkar
P 2010 (9 år)

När det spelas:

Våren: vecka 17-24, 7 omgångar/matcher

Regler/spelform
5 mot 5

Varje lag spelar en match/veckan om inte det är ojämnt
antal lag i serien.
Vi förhåller till följande speldagar när vi lägger matcherna:
onsdagar
torsdagar
P2010
F2010*
Speltid:

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

Spelyta:

30*20 meter. Nyhet och förändring inför 2019.

Regler:

Finns i ”Så spelar vi 5 mot 5”-häftet. Häftet återfinns på
följande länk: http://gbgfotboll.se/barn-ungdom/5-mot-5/

Domare:

Hemmalaget på spelschemat tillsätter en lämplig domare.

Boll:

Storlek 3

Antal spelare:

Rekommenderat antal spelare/match: 7 st (5 + 2 avbytare).
Lämpligt att låta 2 spelare rulla på 2 positioner och byta i
pauserna. Byt även målvakt!

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.

Vad som förväntas:

Är ditt lag hemmalag ansvarar ni för att det finns minst tre
godkända bollar till matchstart.
Kom ihåg att ni måste vara tillgängliga för spel under
perioden under de veckor det är seriespel.
Vi läser på vilka regler som gäller. Vi kontaktar motståndare
om man inte kan spela. Ev. matchändringar sköter lagen
själv genom att boka ny tid samt kontakta motståndare.

Matchändring:

Om ni måste ändra en match, kontakta motståndarna och
kom överens om ny speldag och boka en ny tid hos
kommunen. OBS! Var noga med att avboka den gamla tiden.
Skicka sedan in er matchändring till oss (kostnadsfritt i
barnfotbollen) på följande länk:
http://gbgfotboll.se/tavling/matchandring11/

Representationsrätt - Spelterminerna gäller upp t.o.m. 14 år. En spelare kan bara
Registrering av spelare representera en förening per speltermin. Dispens för att byta
klubb inom en speltermin kan medges och ska godkännas
av Göteborgs Fotbollförbund. Blankett för ändamålet finns
på hemsidan i dokumentbanken. Spelterminerna för fotboll
är 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28
februari.
Hösten:

Er anmälan gäller även höstens spel. Inför hösten kommer ni
kunna göra ändringar i svårighetsgrad samt avanmäla och
påanmäla lag till hösten. Mellan den 20 maj - 4 juni tar vi
emot ev- förändringar. Höstens spel sker mellan v. 34-39.

Övrigt:

Kom ihåg att kontakta varandra innan match, ett mejl, ett
SMS eller ett telefonsamtal. Detta för att undvika
missförstånd. Kontaktuppgifter finns både i FOGIS och
under ”serier” när spelprogrammet är publicerat.

Kontaktperson:

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

