PES-Ligan Västerås
Regler/stadgar

1. Beskrivning
PES-Ligan Västerås är en oberoende förening med anor tillbaka till 1998. För mer information
kring ligas historia, läs dokumentet ”PES-Ligan Västerås – Historik sedan 1998”. Reglerna
kring ligans utformning har varierat kraftigt genom åren, men detta dokument ämnar återge
de aktuella reglerna som existerar idag.

2. Klubbregler
När en ny klubb grundas finns vissa regler att förhålla sig till. Den nye managern skall först
och främst bestämma sig för ett klubbnamn. Klubbnamnet skall relatera till Västerås på något
sätt, gärna genom ett område eller en stadsdel som managern har anknytning till. Utöver detta
skall klubben ha ytterligare ett namn med fotbollsanknytning. Exempel på detta kan vara
”FC”, United”, ”Real” eller ”IFK”. Detta för att kunna särskilja två lag från samma
område/stadsdel. När managern har presenterat sitt namn får ligans styrelse ta ställning till
om det kan godkännas eller ge förslag på ett bättre passande namn. När båda parter
kommit överrens kan den nya klubben presenteras.
Dessutom krävs att klubben har (skall också godkännas):
-

Klubbemblem
Färgkombination (2 eller 3 färger)
Huvudsponsor (Logo på bröstet på matchstället)
Klädsponsor
Hemmaarena (skapas i spelet)

Matchställen består av ett hemma- och ett bortaställ. Hemmastället skall förbli oförändrat
under klubbens livsstid, endast små detaljer får ändras till en ny spelsäsong. Bortastället skall
ha samma sponsorer som hemmastället, men får därutöver ändras fritt från säsong till säsong.
När en klubb godkänns till inträde i ligan förbinder sig managern till en spelsäsongs
deltagande. En spelsäsong är den period ligan spelas på ett och samma spel av Konami, t.ex
PES2015. När en spelsäsong har avslutats har managern möjlighet att gå ur ligan om så skulle
önskas. Framöver är intentionen att ha skriftliga kontrakt för detta.

3. Ligaregler
Ligan på PES 2016 spelas med 12 klubbar:
-

Dubbelmöten (1 hemma-, 1 bortamöte mot varje klubb)
22 omgångar
10-minuters matcher
Slumpad väderlek
Slumpad form
Spelhastighet 0

-

Passningsassistans 0-1

Följande protokollförs efter matchens slut:
-

Slutresultat
Laguppställning
Spelarbetyg
Målskyttar
Assist
Gula och Röda kort
Man Of the Match

Skulle två lag hamna på samma poäng vid säsongens slut rankas de enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Målskillnad
Inbördes möte
Antal gjorda mål
Målskillnad inbördes möte
Antal segrar
Omspel (avgörande finalmatch)

På en spelsäsong skall minst två säsonger hinna spelas. Skulle säsong två vara färdigspelad
tidigare än tänkt, tas gemensamt beslut om en eventuell tredje säsong. Säsongnamnen
betecknas efter aktuellt spel från Konami samt ordningsföljd. Första säsongen på PES2015
betecknas alltså 2015/1 och den andra 2015/2.
3.1

Spelkort

Efter varje match dras ett kort ur en hög med 50 kort av olika typ. Olika utfall kan vara
”Skada”, ”Avstängning”, eller ”Bonus”. Dessa påverkar vilka spelare som kan användas eller
klubbens ekonomi
3.2

Avstängningar

Blir en spelare utvisad är han avstängd i nästkommande match enligt spelchemat. Det är upp
till managern att hålla koll på detta och skulle det uppdagas att denne bryter mot
avstängningen måste spelaren ifråga bytas ut direkt. Avstängningen gäller då som straff även
för nästkommande match.
3.3

Skada

Skulle en spelare bli skadad under match, dras ett skadekort för att se hur många matcher
han blir borta.

4. Ekonomi
Ligans ekonomiska system utgår från inkomster/utgifter per match. Banksaldot förändras för
varje spelad match och påverkas av resultat, fair play, antal gjorda mål etc.

4.1

Transfers

Med pengarna varje klubb tjänar under säsongens gång kan spelare köpas och säljas under
transferfönstret mellan säsongerna. Varje spelare har ett transfervärde som påverkas av
skicklighet och ålder. När en säsong påbörjas skall varje klubb alltid ha 26 spelare i
spelartruppen.
5. Spelchema
Vid varje spelträff bokas även nästa spelträff. En rekommendation är en spelträff i månaden.
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