
 
 

VÄLKOMMEN TILL GÖTEBORG CUP 2015  
  
Tävlingsledare:  Roger Kristensson 0708-60 38 48  
Sekretariat:   Kviberg  031-325 51 76 
Domarchef:   Ulf Jonasson   031-761 07 04  
Mat & Logi:   Christoffer Holmgren  031-54 70 71 
Jury:   Domarchef, Tävlingsledare och Sekretariatschef  

 
Spelregler 

Ordinarie speltid:  11-manna 2 x 25 min och 7-manna 2 x 20 min.  
 
Göteborg Cup spelas efter FIFAs och SFFs regler med följande undantag: 
Laget får i varje match bestå av 11 spelare och 7 avbytare (gäller 11-manna). I 7-manna får 
laget bestå av 7 spelare och 5 avbytare, i varje match. Byten får ske under hela matchen, dock 
endast när spelet är avblåst och domaren informerats. 
 
Vid utvisning gäller automatisk avstängning för nästa match. Vid utvisning för grov förseelse 
kan ytterligare straff utdömas av tävlingsjuryn. 
 
Skruvdubb får endast användas i åldersklasser P15 och F15 och äldre. 

Benskydd är obligatoriskt för alla. 

Vid oavgjort resultat i slutspelet avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt FIFAs regler. 
Dock ej i A-final resp. B-final där sker förlängning med 2 x 5 min. Är det därefter fortfarande 
oavgjort (i A-/B-final) avgörs matchen genom straffsparkstävling enligt FIFAs regler.  
 

Vid spelförbud på ordinarie spelplan kan B-slutspelet ev. utgå. 

I WO-match blir resultatet 3 poäng till segraren och 3-0 i målskillnad. 

En spelare får endast deltaga i ett lag per åldersklass.  
 
Ev. protester skall inlämnas skriftligt till sekretariatet av lagets ansvarige ledare senast 30 min 
efter det att matchen färdigspelats. Protestavgift 500 SEK skall lämnas samtidigt. Denna avgift 
återbetalas om protesten godkännes. 
 

Spelsystem 
1:an och 2:an i gruppen går vidare till A-slutspel. 3:an och 4:an går vidare till B-slutspel. 
P19 och F11 spelar en enkelserie där dom 4 bäst placerade lagen spelar semifinal (1-4, 2-3) 
och därefter spelar segrarna final. 
Om två eller flera lag i gruppen har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande 
sätt: 
 

1. Målskillnad 
2. Flest antal gjorda mål 
3. Resultat vid inbördes möte mellan de lag som ligger lika 
4. Lottning 



 
 

Till lagledarna 
Alla matcher spelas på Kviberg. Kviberg 2 och Kviberg 5 är konstgräsplaner 

Ombyte sker på Kviberg (begränsat utrymme). 
Alla lag skall vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 minuter före matchens 
början. 
 
Deltagarförteckning fylls i via inloggningen på hemsidan senast 00:00 den 14:e maj. En tydligt 
textad laguppställning skall även lämnas till domare inför varje match. 
 
Det lag som står först i programmet har avspark i första halvlek. Det lag som står som bortalag 
i programmet får välja sida (planhalva). Om båda lagen har samma dräktfärg, skall det lag som 
står som bortalag i programmet byta. Det är således viktigt att ta med ett bytesställ. 
 
Bollstorlek nr 4 används i P10, P11, P12 samt i F10 och F11. 
 
Om vädret skulle vara så otjänligt att man kan befara att matcherna måste flyttas till 
reservplaner, kan ni ringa Huvudsekretariatet. 
Vid spelförbud på ordinarie spelplan kan B-slutspelet eventuellt utgå. 
 

Priser 
Till de fyra bästa lagen i varje klass, i A-slutspelet, utdelas lagpriser samt individuella priser 
(max 14 st i 7-manna samt 18 st i 11-manna) direkt efter varje final. Till finallagen i B-slutspel 
utgår individuella priser (samma maxantal som ovan). Prisutdelning sker vid 
Huvudsekretariatet. 
 
Hederspris till bästa förening i Göteborg Cup tilldelas den förening som i A-slutspelet får flest 
poäng enligt följande: 
5 poäng för varje klasseger  2 poäng för varje 3:e - 4:e plats 
3 poäng för varje andraplats  1 poäng för varje 5:e - 8:e plats 
 

Värdesaker 
IF Warta och Göteborg Cup avsäger sig allt ansvar för kläder, värdesaker och dylikt. 
 

Parkering 
Parkering sker, av säkerhetsskäl, på hänvisad plats. Vi uppmanar alla att minska 
miljöbelastningen genom att åka kollektivt eller att samåka. 
P-avgift: 20:-/dag. 
 

Lämna ingen utrustning, kläder eller andra föremål utan uppsikt. 
 

Resultat, aktuella ändringar och fullständigt spelprogram hittar ni på vår 
hemsida: www.goteborgcup.se/fotboll 

 
Lycka till och varmt välkomna till årets upplaga av Göteborg Cup! 

IF Warta  

http://www.goteborgcup.se/fotboll

