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Reglement Flex Kleinfeld
Formål
- Flex Kleinfeld er et tilbud til ungdomshold, hvor der ikke er basis for afvikling på almindelig
standardbane og som ønsker at deltage i stævner.
- Flex Kleinfeld henvender sig til hold, hvor det drejer sig om at være med, og derved bidrage til
udviklingen og skabe basis for at få en turneringsrække enten i almindeligt eller flex format senere hen.
- Der lempes på reglerne vedr. brug af spillere og dispensationer.
Det drejer sig kort og godt om at komme ud og spille floorball og have det sjovt.
Kleinfeldregler - FLEX
Der tages udgangspunkt i Turneringsreglementet, dog med følgende undtagelser:
-

En række tager udgangspunkt i en aldersinddeling (ex. U11, U13, U15, U17)
Hold kan spille med 3 spillere der er op til 2 årgange ældre.
For spillere der er 1 årgang ældre er der fri afbenyttelse uden dispensation.
Holdfællesskaber kan dannes gennem hele sæsonen fra stævne til stævne.

Spilleregler - FLEX
Der spilles efter de generelle Spilleregler, dog med følgende undtagelser:
- Der spilles 4 mod 4 inkl. målmand.
- Banestørrelsen er 24 x 14 meter. Der spilles på store mål(160x115cm), med målfelter(4,5 x 3 meter)
og målmandsfelter(1 x 2,5 meter).
- Ved ulige modstand kan hold der er bagud med 3 mål sende en ekstra markspiller på banen, så
der spilles 5 mod 4. Er måldifferencen under 3 mål igen, så tages den ekstra markspiller ud, så
der spilles 4 mod 4(inkl. målmand) igen.
Afvikling
Stævnerne afvikles i perioden september – maj.
Datoerne for stævnerne meldes ind løbende, dog arbejdes der på at have så mange stævner planlagt før
sæsonstart, om muligt.
Alle kampe spilles uden kampprotokol og indberettes ikke til Floorball Danmarks resultatformidler.
Point
Der gives 3 point for sejr, 1 point for uafgjort og 0 point for nederlag. Der kåres ikke en samlet vinder af
hele sæsonen, da hvert stævne er et enkeltstående event. Der kan dog godt kåres en vinder af et stævne.
Præmier
Enten er der præmier til alle eller ingen - det gælder om at være med.
Tilmelding
Der er fri tilmelding til alle stævner. Det er dog arrangerende forenings ret at sætte et loft for deltagende
hold. Deadline for tilmelding til et stævne fastsættes af arrangerende forening.
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