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Reglement Flex-turneringsrækker
Formål
- Flex er et tilbud til nyopstartede ungdomshold, der ønsker mere end stævner, ikke er klar til at deltage i
A-turneringen, men alligevel ønsker faste turneringskampe fordelt henover sæsonen.
- Flex henvender sig til hold, hvor det drejer sig om at være med, men ikke om at vinde.
- Der kan tilmeldes pigehold, drengehold, mixhold og holdfællesskaber i samme række.
- Der lempes på reglerne vedr. brug af spillere, dispensationer, kampflytninger, mv.
Det drejer sig kort og godt om at komme ud og spille floorball og have det sjovt.

Turneringsregler
Turneringsregler - FLEX
Der tages udgangspunkt i Turneringsreglementet, dog med følgende undtagelser:
-

En række tager udgangspunkt i en aldersinddeling (ex. U11, U13, U15, U17)
Hertil undtages så piger kan spille med 2 årgange ældre end aldersinddelingen.
For drenge kan der spilles med 5 spillere der enten er 2 årgange ældre, eller som har figureret på
a hold i samme aldersinddeling samme spillerunde.
For nye klubbers nytilmeldte hold, kan der spilles med frit antal drenge 2 årgange ældre end
aldersinddelingen.
For spillere der er 1 årgang ældre er der fri afbenyttelse uden dispensation.
Holdfællesskab kan dannes gennem hele sæsonen.
Op til 3 spillere med licens i anden klub kan deltage for turneringstilmeldte klub uden dispensation.
Ingen bøder ved holdtrækninger, udeblivelser og ej heller automatisk udtrækning af hold ved 3.
udeblivelse eller derefter.

Spilleregler - FLEX
Der spilles efter de generelle Spilleregler, dog med følgende undtagelser:
- Ved ulige modstand kan hold der er bagud med 3 mål sende en ekstra spiller på banen, dog hvis
dette fortsætter og holdet kommer bagud med 5 mål eller mere, reduceres modstanderen til 4
mand.
Dette gøres i praksis således:
• Er hold A bagud med 3 mål, sætter hold A en ekstra markspiller på banen og der spilles 6
mod 5.
• Kommer hold A yderligere bagud med 5 mål eller mere, tager hold B en spiller ud og der
spilles 6 mod 4.
• Reduceres målforskellen herefter således, at hold A kun er bagud med 4 mål, får hold B en
markspiller tilbage på banen, således der igen spilles 6 mod 5.
• Reduceres målforskellen yderligere, så hold A kun er bagud med 2 mål eller derunder, tager
hold A en spiller ud og der spilles 5 mod 5 igen.

-

Et hold der vinder med mere end 8 mål tre kampe i træk vil blive trukket fra rækken.
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Afvikling
Kampene spilles i perioden september – april.
Turneringsprogrammet udsendes efter d. 1. september.
Alle kampe spilles med udfyldt kampprotokol og indberettes til Floorball Danmarks resultatformidler.

Point
Der gives 3 point for sejr, 1 point for uafgjort og 0 point for nederlag. Alle resultater og stillinger kan ses på
Floorball Danmarks resultatsite.
Der kåres ikke en vinder.

Præmier
Enten er der præmier til alle eller ingen - det gælder om at være med.

Tilmelding
Der er tilmeldingsfrist i april i henhold til udmeldte frister. Dette af hensyn til planlægningen af
turneringsprogrammet og hensynet til klubbers muligheder for at søge haltider til kampene og mulighed
for at ligge kampe samme dag som øvrige hold.
I princippet kan der godt tilmeldes hold senere, da det gælder om at have så mange hold med som muligt,
men dette under hensyn til at det administrativt kan lade sig gøre.

Steffen Aagaard Fabricius
Turneringschef
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
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