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ALLMÄNT

-

Nya lag ska provspela for att hitta
ratt division

-

En forening far ha flera lag i samma
division

DIVISION 1

-

Vinna till varje pris, hard kamp om bollen

-

Riktigt bra bollkontroll, skjuter hart, siktar bra

-

Bra spelforstaelse, ett snabbt spel

-

Springer obehindrat

-

Manga har spelat med icke funtionsnedsatta

-

Tatt narkampsspel

DIVISION 2

-

Bra bollkontroll, en del skjuter hart, svarare med siktet

-

Alla kampar, manga narkamper.

-

De flesta springer obehindrat

-

En del har problem med spelforstaelse i en storre utstrackning

-

Vinna ar fortfarande valdigt viktigt

-

Manga hanterar boll och klubba pa ett bra satt

DIVISION 3

-

Relativt langsamt spel med valdigt lite narkamper

-

En del har motoriska problem

-

Valdigt blandad niva pa bollkontroll och skott

-

En del kampar mycket andra betydligt mindre

ALLSVENSKAN - EN STÄNGD SERIE

-

Man foljer Special Olympics regler, Men ar oppet for alla funktionsnedsattningar!

-

Man spelar tre mot tre

-

Vinna ar inte viktigt

-

Spelet ar langsamt

-

Ingen narkamp eller valdigt fa

-

Manga har motoriska problem

-

Manga tar langtid pa sig nar man tar emot en pass eller borjar en lopning efter boll

-

Manga har stora problem med bollkontrollen

-

Anmalda spelare i Allsvenskan far spela i div 3 vid brist pa spelare i egna foreningen, de ska dock namnges
inann.

GRÖN - EN STÄNGD SERIE

-

Division for nya lag

-

Foretradelsevis unga spelare spelare

-

Spel 3 mot 3 + malvakt

Sida 2

ANGÅENDE UPP OCH NER FLYTTNING MELLAN DIVISIONERNA

-

Divisioneringen till DIV 1,2 och 3 gors pa var motet varje ar.

-

SLUTSPEL & MEDALJER

-

Om atta lag eller farre deltar sa gar fyra lag till slutspel

-

Vid fler an atta lag i en serie sa gar atta vidare till slutspel

-

Slutspelet spelas i cupform, man delar ut guld, silver och brons samt pokal till vinnaren av varje divsion.

Sida 3

