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Reglement U11 pige flex turnering sæsonen 2018/19
Formål
-

Er et tilbud til pigehold, som ønsker faste turneringskampe fordelt henover sæsonen.
Kampe skal afvikles med respekt og i dialog med hinanden, således det giver så lige kampe som
muligt, det handler om udvikling og fastholdelse af pigespillere.
I kampene forsøges, at give lige meget spilletid til alle spillere, det handler om at udvikle ALLE.
Der kan kun tilmeldes pigehold.
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 for alle spillere,
således, at pigefloorball udvikles og gøres større.
Der vises ingen tabel i rækkerne, så fokus kommer på kampafviklingen og ikke resultaterne.

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

-

Turneringen tager i sæsonen 2018/19 udgangspunkt i årgangene 07/08.
o Der kan spilles med op til 5 spillere 2 årgange ældre.
o For spillere der er 1 årgang ældre er der fri afbenyttelse.
Holdfællesskab kan dannes gennem hele sæsonen.
Op til 5 spillere med licens i en anden klub kan deltage for turneringstilmeldte klub uden
dispensation, disse spillere må dog maks. være 1 årgang ældre end aldersinddelingen.
Pigerækken er ikke sidestillet med drengenes turneringer i A og Flex, og en pigespiller kan derfor
repræsentere klubbens hold i både drenge- og pigerækken, efter de regler som gælder for de
respektive rækker.

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.
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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.
Dette af hensyn til kontrol af spillerbrug, opfølgning på antallet af uddannede dommere på kampene
samt til klubbernes overblik i deres samlede kampprogrammer.

Point
Der gives ingen point og der vises ingen stillingstabel for kampene. Der kåres ikke en vinder.
Alle deltagere får en medalje af Floorball Danmark.

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.
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