
 

TÄVLINGSFORM 7-MANNA - SÅ SPELAS 

KLASSERNA 

 

Angående spelprogrammet 
Då det är många lag som vill vara med har vi varit tvungna att lägga programmet under hela 
dagarna, så vi ber er respektera att ni kanske fått matcher på för er obekväma tider.  Vissa 
grupper/matcher spelas på fredag kvällen – detta för att få ihop ett så väl fungerande 
spelprogram som möjligt. 
 
P2007-Svår/Extrasvår 7-manna  
Antal lag:  8 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (2 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 4 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Totalt:  6 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2007-Lätt/Medel 7-manna  
Antal lag:  10 lag 
Gruppspel 1:  5 lag i varje grupp (2 st), samtliga lag spelar 4 matcher (2 per dag) 
Avslutningsmatcher: Samtliga lag avslutar dag 2 med en ytterligare match mot ett lag 

från motsatt grupp. 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (2+3) 
 
P2008-Extrasvår  
Antal lag:  22 lag 
Gruppspel 1:  4-5 lag i varje grupp (5 st), samtliga lag spelar 3-4 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher, 4 lag i  
   grupp 7, samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5-6 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2008-Svår   
Antal lag:  16 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher, 4 lag i  
   grupp 5, samtliga lag spelar 2 matcher  
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2008-Lätt/Medel  
Antal lag:  18 lag 
Gruppspel 1:  3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Omlottnings/kvalmatch 9 matcher där lagen möter nytt lag på samma nivå från  
   gruppspel 1. 1 match/lag. 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 2 matcher  
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (3 st dag 1 och 2 st dag 2) 
 
 



 
 
P2009-Extrasvår  
Antal lag:  12 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (3 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2009-Svår   
Antal lag:  16 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher, 4 lag i  
   grupp 5, samtliga lag spelar 2 matcher  
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2009-Lätt/Medel  
Antal lag:  24 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (6 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (8 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2010-Extrasvår  
Antal lag:  9 lag 
Gruppspel 1:  4-5 lag i varje grupp (2 st), samtliga lag spelar 3-4 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (3 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5-6 matcher/lag under 2 cupdagar  
 
P2010-Svår   
Antal lag:  17 lag 
Gruppspel 1:  4-5 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 3-4 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher, 
    5 lag i grupp 5, samtliga lag spelar 2 matcher  
Totalt:  5-6 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
P2010-Lätt/Medel  
Antal lag:  10 lag 
Gruppspel 1:  5 lag i varje grupp (2 st), samtliga lag spelar 4 matcher (2 per dag) 
Avslutningsmatcher: Samtliga lag avslutar dag 2 med en ytterligare match mot ett lag 

från motsatt grupp. 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (2+3) 
 
F2007-Lätt/Medel 7-manna  
Antal lag:  7 lag 
Gruppspel:  Alla lag spelar totalt 5 matcher över 2 dagar. 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (2+3, eller 3+2) 
 
 



 
 
 
 
 
F2008-Svår   
Antal lag:  10 lag 
Gruppspel 1:  5 lag i varje grupp (2 st), samtliga lag spelar 4 matcher (2 per dag) 
Avslutningsmatcher: Samtliga lag avslutar dag 2 med en ytterligare match mot ett lag 

från motsatt grupp. 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar (2+3) 
 
F2008-Lätt/Medel  
Antal lag:  12 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (3 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
F2009-Svår   
Antal lag:  12 lag 
Gruppspel 1:  4 lag i varje grupp (3 st), samtliga lag spelar 3 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (4 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5 matcher/lag under 2 cupdagar. 
 
F2009-Lätt/Medel  
Antal lag:  9 lag 
Gruppspel 1:  4-5 lag i varje grupp (2 st), samtliga lag spelar 3-4 matcher 
Avslutningsgrupper: 3 lag i varje grupp (3 st), samtliga lag spelar 2 matcher 
Totalt:  5-6 matcher/lag under 2 cupdagar  
 
F2010-Svår   
Antal lag:  6 lag  
Antal matcher: Samtliga lag spelar 5 matcher under 2 cupdagar (2+3) 
 
F2010-Lätt/Medel  
Antal lag:  6 lag  
Antal matcher: Samtliga lag spelar 5 matcher under 2 cupdagar (2+3) 
 
 
Obs! 
FC Djursholms tävlingsledning äger rätt att ändra i spelprogrammet om detta anses 
nödvändigt. Berörda lag kommer att meddelas per mail. 
 
Oavgjort i omlottnings/kvalmatch 
OBS! Oavgjorda omlottnings/kvalmatcher i klassen P08-Lätt/Medel avgörs genom direkt 
avgörande 1 straff/lag till avgörande sker att något lag har vunnit. 
Alla andra matcher i hela turneringen får sluta oavgjort. 



 
 

VIKTIG INFORMATION 
Svensk fotboll har beslutat att införa förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för 
barn t.o.m. 12 år i såväl cuper som serier. Svenska fotbollsförbundet förtydligade i maj 2017 
bland annat vad dessa bestämmelser betyder för cuper. 
Enligt förbundets nya regler för oss som tävlingsarrangör får inga resultat/tabeller visas 
officiellt.  
 
Däremot kommer vi som arrangör ta in alla resultat och i vårt cupsystem räkna tabeller för att 
i de klasser vi har avslutningsgrupper/kvalmatcher/omlottnings matcher kunna skapa nya 
matcher och grupper där lagen möter nya lag för att få så jämna matcher som möjligt efter 
gruppspel 1. 
Allt är redan på förhand lottat och inlagt i vårt cupsystem (baserar på resultaten efter det 
inledande gruppspelet) och därför heter lagen i de nya matcherna/grupperna lag blå, lag röd, 
lag grön, lag blå-röd osv. 
 
* 
Lagnamnen kommer bytas mot riktiga lag så fort gruppens alla matcher har spelats och 
rapporterats in (efter gruppspel 1). 
 

Då inte resultat redovisas öppet, kan man som ledare och åskådare 
heller inte i förväg se olika scenario var nästkommande dags matcher 
ska spelas förrän hela klassen inledande gruppspel är färdigt. Men 
tävlingssekretariatet kommer göra sitt yttersta för att, så snabbt som 
det är möjligt, efter klassens/gruppens sista match i gruppspel 1 
publicera nästkommande dags spelprogram som kan ses på hemsidan:  
https://oktoberpokalen.cups.nu/ 
 
 

Här följer information om hur varje klass genomförs. Viktigt att ni har koll och förstår 
innebörden så att ni inte missar era matcher. 
 
Gruppspel med x antal lag i varje grupp genomförs i serieform.  
Därefter väntar nivåindelade avslutningsgrupper eller avslutningsmatcher beroende på antal 
lag klassen. Alla lag garanteras lika många matcher totalt under förutsättning att inga lag 
utgår. 
 
Obs att flickklasserna F2010-Lätt/Medel, F2010-Svår, F2007-Lätt/Medel, genomförs i en rak 
serie utan vidarespel. 
 
 
 

https://oktoberpokalen.cups.nu/

