Direktiv för Åländska fotbollskorpen 2018
Damserie:
Det är tillåtet att ha max två (2) licensierade spelare på planen från division 3 och lägre i
Sverige samt division 2 och lägre i Finland.
Herrserie div 1:
Licensierade spelare äger rätt att spela i herrarnas division 1, från division 5 och lägre i
Sverige samt division 4 och lägre i Finland. Ej begränsat till antal licensierade spelare på
planen samtidigt. Spelare som ej deltagit i matchtrupp under pågående säsong i division 3
och uppåt i Finland samt division 4 och uppåt i Sverige äger rätt att spela i herrarnas division
1.
Herrserie div 2:
I herrarnas division 2 är det tillåtet att ha max en (1) licensierad spelare på planen från
division 5 och lägre i Sverige samt division 4 och lägre i Finland.
Reglerna gäller även officiella "junior- och ungdomsspelare" som spelar t.ex. i
Upplandsserien.
Om någon klass blir för liten för att dela in i två divisioner förbehåller förbundet sig rätten
att ändra detta upplägg.

Upplägg och regler


Om lag bryter dessa regler i någon match tilldöms laget noll poäng och
motståndare i aktuell match vinner matchen med 5-0.



Det är alltid hemmalagets skyldighet att fixa spelplan och domare samt kontakta
motståndarna för att överenskomma om matchdatum, tid och spelplan.
I och med anmälning till serien bör man vara beredd att följa det matchupplägg som
förbundet lägger fram. Matcherna ska spelas i den ordning och inom de veckor som
står i spelschemat.



Resultat och målskyttar skickas in av båda lagen via e-post korpenaland@gmail.com
senast en timme efter match.



Byten sker vid mitten av planen och "flygande byten" tillämpas, vilket betyder att
samma spelare som bytts ut har rätt att återinträda i spelet igen. Byten får aldrig ske
så att fler än 7 st. spelare i vardera laget samtidigt finns på plan.



Om målvakten tar upp bollen med händerna vid hemåtpass resulterar detta i indirekt
frispark åt motståndarlaget.



Spelplan och mål bör anpassas till 7-mannalagsfotboll, d.v.s. 7-mannamål används
och spelplanen är antingen en "halv" 11-mannaplan eller "straffområde till
straffområde" om inget annat överenskommes mellan bägge lagen.



Vanliga inkast. Inkastet är indirekt och får inte gå direkt i mål.



Speltid 2 x 30 minuter.



En spelare äger rätt att representera endast ett lag i motionsserien.



Ingen offside är grundregeln. Om dock båda lagen samt domaren så överenskommer,
kan den enskilda matchen spelas med offside.



Benskydd är obligatoriskt.



Fotbollsskor: det är ej tillåtet att spela med fotbollsskor med skruvdobb i metall.



Försäkring är obligatorisk. De som har försäkring via annan idrott eller en i kraft
varande fritidsförsäkring, behöver naturligtvis inte försäkras igen, men kontrollera
noga att eventuell försäkring är i kraft.



I slutspelet gäller samma regler som i gruppspelet. Om en match i slutspelet är
oavgjord efter full tid spelas 10 minuters förlängning (gäller inte gruppspelsmatcher).
Om resultatet fortfarande är oavgjort följer bäst av tre (3) straffar – därefter
varannan straff tills det att en segrare har korats.



WO: lag som lämnar WO i någon match debiteras en avgift på 50 €. Laget tilldelas
även noll poäng och motståndare i aktuell match vinner matchen med 5-0.



Första gula kortet = 5 minuters utvisning. Utvisad spelare får inte komma in på
planen även fast motståndaren gör mål. Andra gula kortet = rött kort. Rött kort
innebär en match avstängning.



Domararvodet är 35 € plus kilometerersättning enligt skatteverkets direktiv (gäller
vid utbildad licensierad domare, minst grundnivå). Arvodet ska erläggas domaren
omedelbart efter matchen om inget annat överenskommes. Dock kan lagen betala
domaren en annan summa enligt överenskommelse.



Tävlingsutskottet rekommenderar: Anlita licenserade domare för att undvika
skaderisk och oklarheter om reglemente.



Er anmälan till serien bekräftas i och med att anmälningsavgiften erlagts.



Eventuella protester behandlas inte av ÅFF om inte särskilda omständigheter
föreligger. Grundtanken är att alla ska spela för att det är roligt, resultatet kommer i
andra hand.



Eventuella meningsskiljaktigheter ska lösas innan eller under matchen, inte genom
skrivelser till förbundet. Om någon incident trots allt inträffar som man anser

behöver meddelas förbundet, ska detta meddelas senast en timme efter match till
korpenaland@gmail.com


Protestavgift: 50 €. Erläggs vid inlämnade av protest, återfås om protesten är
godkänd.

Poäng och placering i motionsserien
1. Segrande lag får tre poäng, förlorande lag får noll poäng och om matchen
oavgjort får vardera lagen en poäng.

slutar

2. Vid lika många poäng i en serie avgörs placeringen enligt följande principer:
a) målskillnad
b) antalet gjorda mål
c) inbördes möte
d) lottdragning
All alkoholförtäring är strängt förbjuden i samband med match!
Detta gäller spelare, ledare samt supporters.

Anmälningsavgift: 150 €
Betalas till IF Finströmskamraternas konto: FI31 6601 0002 3030 55
Märk betalningen "Korpen 2018" samt lagets namn.
OBS! Sista anmälningsdag och betalningsdag 19 maj 2018
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