Tävlingsbestämmelser för Halmiafemman & Hallandsfemman 2010.
Turnering för: femteklassare i Halland.
Arrangör av Hallandsfemman 2010: IS Halmia.
Övriga arrangörsklubbar är:
Skrea IF, Torup/Rydö FF, Tvååkers IF, Tölö IF
samt Hallands FF.
1. Arrangörer och dess kontaktmän

IS Halmia Leif Bengtsson tel. 035/127580, 0733-828841
Box 34, 301 02 Halmstad
Skrea IF Lars-Erik Carlsson, tel. 0346/500 42 (b)
Golfvägen 6, 311 72 Falkenberg
Torup/Rydö FF Anette Berggren, tel. 0345/306 62 (b)
Tranabovägen 8, 314 41 Torup
Tvååkers IF Yngve Bengtsson, tel. 0340/471 31 (b),
Övrevi, 0706/99 26 59 (mobil), 430 10 Tvååker
Tölö IF Ronny Norberg, tel. 070/601 97 47 (mobil)
Bäckmansgård 20, 434 35 Kungsbacka
Hallands Fotbollförbund Get-Inge Svensson, tel. 035/17 74 24 (a)
Box 93 301 03 Halmstad

2. Tävlingsform
Grundspelet genomföres på fem platser i Halland, där de tre bästa klasserna avancerar till
slutspel i Hallandsfemman på Sannarps IP i Halmstad lördagen den 18 september 2010.
Dessutom får de två lokala arrangörerna med flest antal anmälda lag ytterligare varsin plats i
slutspelet. I slutspelet spelas tre grupper á fyra lag, där gruppsegrarna + bästa tvåan
avancerar till semifinal. IS Halmia är lokal arrangörsklubb för slutspelet detta år.

3. Tävlingsregler

3.1 Antal spelare
7-mannalag med max fem avbytare, totalt 12 spelare/match.
Dock får spelare skifta mellan matcherna.
Av de 7 spelarna skall minst två pojkar eller två flickor vara på plan.
Fria byten.
Laget skall bestå av spelare från samma klass/grupp.
För åldersintegrerade klasser, t.ex. 4-6-klasser, får fjärdeklassare delta, dock ej
sjätteklassare.
Andra lagsammansättningar inom skolan kan godkännas, efter godkännande från den lokala
arrangören.
Skolor med litet elevantal i årsklass 5, kan tillsammans med närliggande skolor bilda
gemensamt lag, efter godkännande från den lokala arrangören.
3.2 Speltid
Matcherna spelas 2 x 12 minuter.
3.3 Spelplan
Matcherna spelas på 7-mannaplan eller på avdelad 11-mannaplan.
3.4 Målstorlek
7-manna-mål.
3.5 Förlängning/Straffsparkstävling
Om matcherna i det avslutande placeringsspelet slutar oavgjort, spelas förlängning 1 x 5
minuter. Är matchen fortfarande oavgjord skall straffsparksläggning följa. Varje klass tar ut

tre spelare att lägga var sin straff. Dessa spelare skall samlas vid mittcirkeln. Övriga spelare
skall befinna sig utanför spelplanen. Straffarna läggs växelvis mellan lagen. Om det
fortfarande är oavgjort efter dessa tre straffar, fortsätter lagen att lägga varsin straff tills det
ena laget gjort fler mål än det andra vid lika många lagda straffar. Spelare som lagt en straff
får inte lägga ytterligare straffar förrän alla i laget lagt en straff var.
3.6 Offside
Ingen offside gäller.
3.7 Målvaktsregler
Passerar bollen den förlängda mållinjen skall spelet sättas igång av målvakten med utkast
eller utspark.
3.8 Inkast
När bollen passerat sidlinjen skall inkast göras. Inkastet får ej gå direkt i mål.
3.9 Bakåtpassning
Bakåtpassning till egen målvakt är tillåtet.
3.10 Poängberäkning
Vid avgjord match får det vinnande laget tre poäng, medan det förlorande laget får noll
poäng. Vid oavgjord match får båda lagen en poäng var.
Ordningsföljden i gruppen avgörs genom:
1) antal poäng,
2) målskillnad,
3) flest gjorda mål,
4) straffsparkstävling.
3.11 Domare
I de lokala grundspelen användes arrangörens ungdomsdomare alternativt
centralt tillsatta domare. I slutspelet tillsättes domare av Hallands Fotbollförbund.
3.12 Bollstorlek
4:ans boll användes.
I övrigt gäller SvFF:s regler.

4. Ekonomi

4.1 Anmälningsavgifter
Till det lokala grundspelet skall anmälningsavgiften vara 300:-/lag. Denna anmälningsavgift
tillfaller den lokala arrangören. Någon anmälningsavgift till slutspelet förekommer inte.
4.2 Sponsor
Varje lokal arrangör ombedes att snarast kontakta utsedd kontaktperson
på FöreningsSparbanken på sin ort, för att diskutera förutsättningar.
4.3 Priser vid gruppspelet
Priser bestäms av resp. arrangör. Lokal arrangör står för kostnaden för dessa.
Samtliga priser bör gälla för hela klassen.
4.4 Priser vid slutspelet
Hallands FF står för samtliga priser i slutspelet. Målsättningen är att segrande klass skall
vinna en resa till en internationell cupmatch eller landskamp.
4.5 Lokala grundspelet
Samtliga inkomster tillfaller den lokala arrangören, såsom anmälningsavgifter, försäljning,
sponsorintäkter m.m.
4.7 Centrala slutspelet
Hallands FF står för samtliga kostnader vid slutspelet.
IS Halmia, som medarrangör vid slutspelet detta år, erhåller intäkter för försäljning etc.

5. Turneringens namn
Slutspelet kommer att kallas Hallandsfemman.
Vid grundspelet i resp. kommun, bestämmer varje arrangör själv namnet på sin turnering.

