SERIE - Ungdomsfotball
Alle som skal spille kamp i ungdomsfotballen må være lagt inn i FIKS.
Lalgedere/trenere melder opp lag i FIKS i god tid før kampstart.
Siste frist for endring av spillere er 2 timer før kampstart.
Det er ikke tillatt å stille med spillere som ikke er meldt opp til kamp.
Det er krets som arrangerer kampene.
Alle kamper og tabeller ligger registrert i MinFotball-appen.
Det føres resultater og det er nå lov til å toppe lagene.
Frem til 15 kan man delta i 7er og 9er fotball, og fra 14 kan man spille 11er.
Fra 9er fotball begynner man med offside, og man kan få kort og bli vist ut av banen.
De ulike divisjonene er delt inn i nivådeling lagene melder inn før sesongstart. Dette er også avhengig
av hvor mange lag som blir meldt på til de ulike spillformene. F.eks. kan et 14-års lag melde inn lag til
7er, 9er og 11er. Dersom det er veldig mange lag som meldes på i 11er vil divisjonsinndelingen bli
mer naturlig og jevnt fordelt, mens det i en 7er avdeling vil være få lag, og kanskje noen som er
veldig mye bedre enn andre bli mer ujevnt. Men det er lagene selv som melder inn ønsket om hvilken
divisjon laget evt skal spille i. For G16 og G19 kan man melde på lag i 1-3. divisjon dersom det er så
mange muligheter, mens man må kvalifisere seg til 0.divisjon
7er serie: Dommer utpekes av klubbens dommeransvarlig og resultat rapporteres av trener/lagleder.
9er serie og oppover: Dommer utpekes av kretsen og resultat rapporteres av dommer
Generelt:
Trenere/Lagledere må holde oversikt over eventuelt gule/røde kort slik at en hele tiden bruker
spillerberettigede spillere og overholder eventuelle karantener i god fair play skikk.
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