Lovisa byaserie i fotis/Loviisan kyläfutissarja
Knattar födda 2006 och senare
Kortfotis 1+5 på planen (2 x 12 min)
Knattarna spelar tvärs över planen, 1+5 spelare, eller om både lagen kommer överens 1+6 eller 1+7.
Benskydd är obligatoriska för alla spelare.
Det är fritt med bytesspelare och byten. Högst 2 st. utomstående sommargäster får spela i varje lag.
Observera att dessa spelare måste ha en sommaranknytning till byn, inga direkta förstärkningar
godkänns! Observera också att en spelare endast får spela i ett lag under serien. Om ett lag bryter mot
reglerna kommer laget att dömas till förlorare i matchen. Tränarna ansvarar för att reglerna följs.
I år spelas två/ tre endags turneringar och det sammanlagda poängantalet från alla turneringar avgör
slutställningen. Lagen ordningsföljd avgörs enligt följande: poäng, inbördes matcher, målskillnad, gjorda
mål, lotten.
Fritidsnämnden önskar att Fair play tillämpas, dvs. att alla får spela samt att föräldrar och funktionärer
föregår med gott exempel gällande uppförande och språkbruk.

OBS ! Flickor födda 2005 får spela i knattelagen!!

Nappulat syntyneet 2006 ja myöhemmin
1 + 5 kentällä (peliaika 2 x 12 min)
Nappulat pelaavat poikki kentän, 1 + 5 pelaajaa, tai 1+6 tai 1+7 jos molemmat joukkueet sopivat siitä.
Säärisuojat ovat pakollisia kaikille pelaajille.
Vaihtopelaajien käyttöä ei rajoiteta, vaihtoja saa tehdä vapaasti. Korkeintaan 2 ulkopuolista loma asukasta
saa pelata jokaisessa joukkueessa. Näillä pelaajilla pitää olla kesäkosketus kylään, suoria vahvistuksia ei
hyväksytä! Pelaaja saa lisäksi pelata ainoastaan yhdessä joukkueessa sarjan aikana. Mikäli joukkue ei
noudata sääntöjä, tuomitaan se ottelun häviäjäksi. Valmentajat ovat vastuussa siitä että sääntöjä
noudatetaan.
Tänä vuonna pelataan kaksi/kolme yhden päivän turnausta ja yhteenlaskettu pistemäärä kaikista
turnauksista ratkaisee lopputilanteen. Joukkueiden lopulliset sijoitukset määräytyvät seuraavasti;
pistemäärä, keskinäiset ottelut, maaliero, tehdyt maalit, arpa.
Vapaa-ajanlautakunta toivoo että noudatetaan Fair playtä, siis että kaikki pelaajat saavat pelata ja että
vanhemmat ja toimitsijat ovat esimerkillisiä käyttäytymisessä ja kielenkäytössä.

Huom! Vuonna 2005 syntyneet tytöt saavat osallistua nappulajoukkueisiin!!
Anmälda lag/Ilmoittautuneet joukkueet
Lappträsk/Lapinjärvi 1, Lappträsk/Lapinjärvi 2, Pernå/Pernaja, Liljendal

Första turneringen/Ensimmäinen turnaus 19.6 Lappträsk/Lapinjärvi
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

Lappträsk/Lapinjärvi 1 – Lappträsk/Lapinjärvi 2
Pernå/Pernaja – Liljendal
Liljendal - Lappträsk/Lapinjärvi 1
Lappträsk/Lapinjärvi 2 – Pernå/Pernaja
Lappträsk/Lapinjärvi 1 – Pernå/Pernaja
Lappträsk/Lapinjärvi 2– Liljendal

Juniorer födda 2002-05
Kortfotis 1+5 på planen (2 x 12 min)
Juniorerna spelar tvärs över planen, 1+5 spelare, eller om både lagen kommer överens 1+6. Benskydd är
obligatoriska för alla spelare.
Det är fritt med bytesspelare och byten. Högst 2 st. utomstående sommargäster får spela i varje lag.
Observera att dessa spelare måste ha en sommaranknytning till byn, inga direkta förstärkningar
godkänns! Observera också att en spelare endast får spela i ett lag under serien. Om ett lag bryter mot
reglerna kommer laget att dömas till förlorare i matchen. Tränarna ansvarar för att reglerna följs.
I år spelas två/tre endags turneringar och det sammanlagda poängantalet från alla turneringar avgör
slutställningen. Lagen ordningsföljd avgörs enligt följande: poäng, inbördes matcher, målskillnad, gjorda
mål, lotten.
Fritidsnämnden önskar att Fair play tillämpas, dvs. att alla får spela samt att föräldrar och funktionärer
föregår med gott exempel gällande uppförande och språkbruk.

OBS ! Flickor födda 2001 får spela i juniorlagen!!

Juniorit syntyneet 2002-2005
1 + 5 kentällä (peliaika 2 x 12 min)
Juniorit pelaavat poikki kentän, 1 + 5 pelaajaa, tai 1+6 jos molemmat joukkueet sopivat siitä. Säärisuojat
ovat pakollisia kaikille pelaajille.
Vaihtopelaajien käyttöä ei rajoiteta, vaihtoja saa tehdä vapaasti. Korkeintaan 2 ulkopuolista loma asukasta
saa pelata jokaisessa joukkueessa. Näillä pelaajilla pitää olla kesäkosketus kylään, suoria vahvistuksia ei
hyväksytä! Pelaaja saa lisäksi pelata ainoastaan yhdessä joukkueessa sarjan aikana. Mikäli joukkue ei
noudata sääntöjä, tuomitaan se ottelun häviäjäksi. Valmentajat ovat vastuussa siitä että sääntöjä
noudatetaan.
Tänä vuonna pelataan kaksi/kolme yhden päivän turnausta ja yhteenlaskettu pistemäärä kaikista
turnauksista ratkaisee lopputilanteen. Joukkueiden lopulliset sijoitukset määräytyvät seuraavasti;
pistemäärä, keskinäiset ottelut, maaliero, tehdyt maalit, arpa.

Vapaa-ajanlautakunta toivoo että noudatetaan Fair playtä, siis että kaikki pelaajat saavat pelata ja että
vanhemmat ja toimitsijat ovat esimerkillisiä käyttäytymisessä ja kielenkäytössä.

Huom! Vuonna 2001 syntyneet tytöt saavat osallistua juniorijoukkueisiin!!
Anmälda lag/Ilmoittautuneet joukkueet
Lappträsk/Lapinjärvi, Pernå/Pernaja, Tessjö/Tesjoki, Liljendal

Första turneringen/Ensimmäinen turnaus 19.6 Lappträsk/Lapinjärvi
7. 10.00
8. 10.30
9. 11.00

Lappträsk/Lapinjärvi – Pernå/Pernaja
Pernå/Pernaja – Liljendal
Liljendal - Lappträsk/Lapinjärvi

