”Lathund” för PeeWee i SSAFF
Licensiering
För PeeWee är reglerna annorlunda jämfört med ”normala” licensieringsregler i Sverige. Ingen
spelare behöver ha en personlig licens utan föreningen löser en laglicens. Laglicensen löser man hos
SSAFF genom att betala in 1200kr på SSAFFs PlusGiro 357866-3. Denna licens gäller för 15 spelare,
det innebär att tar man med sig mer än 15 spelare till en cup måste det lösas två laglicenser. Om man
söker dispens för att ha med spelare från andra lag gäller licensen även för dem.
Alla spelare måste vara registrerade för respektive förening i IdrottOnline.

Spelregler
Reglerna för PeeWee finns i Tävlingsbestämmelserna kapitel 9. De regler man kan söka dispens för
att ändra är:





Spelarantal (normalt 7-manna)
Spelfältet (normalt 60y längt och 53y brett)
Viktindelning (normalt får spelare som väger över 65kg endast spela på linjerna)
Åldersindelning

Tillåtna spelarantal är 7, 9 eller 11 spelare. När det gäller åldersindelning är detta ett känsligt ämne,
det är föga troligt att en spelare som är 9 år får dispens att spela i U13. Motiveringen till detta är
skaderisker. Vad gäller speltid så står det arrangören fritt att bestämma.

Domare
På PeeWee-mötet kom vi överens om att betala domare 500kr för en heldag och 250kr om man
deltar mindre än hela turneringsdagen. Detta måste anges i ansökan om att arrangera turneringen.

Ansökan
Anmälan till TU ska innehålla:






Deltagande lag (vilka som kommer bjudas in)
Tävlingsform (åldersindelning, cupspel)
Tävlingens namn
Tävlingens dag(ar), tid(er) och plats(er)
Eventuella undantag från reglerna

En exempelansökan:
Vi i Flyinge Horsebreeders ansöker om att arrangera en PeeWee-cup. Lag från SSAFF samt Göteborg
och Värnamo kommer bjudas in till cupen. Cupen är öppen för u11 och u13-lag.
Cupen kommer heta Parallelloxer-cupen och spelas 31 februari på Flyinge Horse Arena mellan 10:00
och 18:00. Cupen kommer att spelas med 7-mannalag på en plan som är 60y lång och 40y bred.
Ersättningen till domare kommer vara 500kr för heldag samt 250kr för del av dagen.
Denna ansökan skickas till TU SAFF tu@amerikanskfotboll.com om lag bjuds in från andra distrikt än
södra. Om inbjudan enbart går till lag i södra skickas ansökan till SSAFF
ssaff_styrelse@amerikanskfotboll.com. Ansökan ska vara TU tillhanda senast 30 dagar innan
turneringens start.
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