PM Sekretariat GAcup 2019 (Orange T-shirt)
Speaker
Värdefullt-stämplat arrangemang – Vid lämpliga pauser, ca varannan timme, påannonsera att GAcup är ett
sådant arrangemang. Läs och berätta från flik i tävlingspärmen, sista sidan. Finns även på www.gacup.se
Laguppställningar – Uppmana ledarna att, om det inte är gjort, lägga laguppställning på www.gacup.se
innan match. Kolla på sidan några matcher fram om lagen lagt in laguppställning. För de som inte gjort det
påminn via högtalarna lagen att göra det. Kan läggas in av lagledare via smartphone.
Matchbollen presenteras av Destination Gotland. Ska sägas inför varje match. Finns jingel på datorerna
bara att trycka igång vid varje match.
Tala om vilken match som ska starta/pågår: Åldersklass med sponsors namn varje gång, matchnummer,
lag, samt om det är aktuellt vad som fordras för slutspel.
Två minuter kvar – Påannonsera detta och gå direkt till nästa punkt.
Nästa match – Meddela vilken klass (inkl. klassponsor) och vilka lag och be dem göra sig klara. Två minuter
till nästa match i gruppspel, ny match varje kvart i ungdomsklasser t.o.m. 12 år resp. varje 20 min i klasser
13 år och äldre.
Fair play-pris - Utses av sekretariatet och/eller av klassponsor. Se särskilda kriterier sista sidan i pärmen.
Bara ett pris till samma spelare i en match i gruppspelet. Dela ut vimpel.
Målskyttar – Meddelas under matchens gång och skrivs in på www.gacup.se anv: resultat lösen: resultat
Reklam – Med jämna mellanrum, tala om var kioskerna, cafeterian och matsalen (S-värn) och vad som säljs
(se prislista).
Frisparkar – Meddela läget när det närmar sig 4 ackumulerade för 13 min- resp. 5 ackumulerade för 18
min-match frisparkar, vilket ger ”10 meters-straff”.
Åttondels-, Kvarts-, Semi- och finalmatcher och tredjeprismatcher - ska alltid avgöras med ”sudden”straffar direkt.
Igångsättning av match. Samspela med domaren och samverka så att tidsprogrammet hålls.
Samspela med kioskpersonalen så att publiken plockar med sig skräp och sorterar i rätt kärl vid pauser och
naturliga uppehåll. När det är paus meddela funktionärer att lägga skräp i soptunnor.

Tidtagare
Starttid – Matcherna för barn och ungdomar upp till och med 12 år startar varje kvart av en timme. De
spelar 13 min. År 13 och äldre startar var 20:e minut. De spelar 18 min. Se vidare spelprogram.
Matchtid – Alltså 13 min resp. 18 min. Klockan får endast stoppas på domarens tecken.
Räkna frisparkar – Visa på blädderräknaren (resultattavlan i ICA Maxi Arena samt i Södervärnshallen).
Stoppa klockan vid acc 4 resp. 5 frisparkar. Domaren håller upp T-tecken med fingrarna. Starta klockan när
straffen slås.

Sekreterare
Laguppställningar - Kontrollera att de stämmer mot vad som är inlagt på www.gacup.se Uppmana ledarna
se till att spelarna har samma tröjnummer genom hela turneringen. Även ledarnas namn ska stå med på
laguppställningen. Om inte kan domarna avvisa dem från bänken.
Resultatrapportering – Skriv in målskyttar, gula kor, röda kort och resultat fortlöpande på www.gacup.se.
Klicka att matchen är slut och när den är det, ska allt vara inrapporterat. Resultat rapporteras inte i
barnklasserna 9 år till och med 12 år.
Värdefullt pris - Utses av sekretariatet enligt särskilda kriterier. Bara en gång till samma spelare för
matcherna i gruppspelet. Dela ut vimpel.
Tröjfärg – Först nämnda lag räknas som hemmalag. Bortalag byter. Förvarna lagen om färgkrock. Västar
finns i alla hallar. Avbytarna ska ha västar på sig när de sitter på bänken.
Dispenser - Godkända dispenser finns under flik i tävlingspärmen.
Protester - Inlämnad protest skall åtföljas av 500:- kr kontant, vilka mottas av tävlingsansvarig, som lämnar
kvitto. Om denne inte är tillgänglig tar sekretariatet emot pengarna och lämnar kvittens, som finns i
pärmen. Pengarna betalas tillbaka om protesten godkänns. Jury bestående av tjänstgörande
tävlingsansvarige och Leif Pettersson, avgör ärendet. Protest får endast gälla ärenden då motståndarlaget
använt okvalificerade spelare, exv. om dispens i inte begärts eller inte godkänts eller annat som gör att
spelare inte är kvalificerad för spel i GAcup. Allt som har med tävlingsansvar, som ifrågasättande av
dispensgivande, lottning, domarinsatser, etc., ska, om så anses nödvändigt, anmälas till Gotlands FF efter
cupen och kan inte avgöras på plats. Jämför tävlingsbestämmelserna som finns på www.gacup.se och
under flik i tävlingspärmen.
Walk over – Om lag uteblir eller inte kan ställa upp, vinner motståndarna med 3-0. Uteblivande från match
ger också pålagda omkostnadsavgift, se vidare på www.gacup.se
Samarbeta med speaker och domare om att räkna frisparkar. Domare ger tecken med pekfingret rakt upp
när en frispark döms. Visa på blädderräknaren och anteckna i sekretariatsprotokollet. Ackumulerade 4
resp. 5 frisparkar ger ”10 meters-straff”.
Resultat visas på skärmar i cafeteria/korridor. Sekretariatets fortlöpande uppdateringar är av avgörande
vikt för hur tävlingsledning ska kunna visa resultaten.
Utvisning, medför avstängning i nästa match. Grov utvisning anmäls av domaren i särskild rapport till
sekretariatet. Finns blankett i pärmen.
Tävlingsansvarig, håll kontakt med denne ständigt.
Hallvärd finns i Visby-hallarna. Denne är väl insatt i hur cupen är upplagd.

Allmänt i sekretariatet – Se till att hålla rent och snyggt runt omkring er. Vid pauser hjälps vi åt att plocka
skräp och tömma papperskorgar. Viktigt att göra kloka överlämningar till nästa grupp, informera om smarta
tips och saker som kan uppstå under passets gång. Ett tips för att se laguppställningar (speaker) är att via
smartphone gå in på www.gacup.se -> spelprogram -> välj rätt klass/grupp/lag/match för att se
lagupställning. Visa respekt för ”svåra namn”, försök med kloka uttal och fråga gärna en ledare för om ni är
osäkra.

Protester
Inlämnad protest skall åtföljas av 500:- kr kontant, vilka mottas av tävlingsansvarig, som lämnar
kvitto. Pengarna betalas tillbaka om protesten godkänns. Jury bestående tjänstgörande och Leif
Pettersson, avgör ärendet. Protest får endast gälla ärenden då motståndarlaget använt okvalificerade
spelare, exv. om dispens i begärts eller inte godkänts eller annat som gör att spelare inte är
kvalificerad för spel i GAcup. Allt som har med tävlingsansvar, som dispensgivande, lottning,
domarinsatser, etc., ska, om så anses nödvändigt, anmälas till Gotlands FF efter cupen och kan inte
avgöras på plats. Jämför tävlingsbestämmelserna som finns på www.gacup.se och under flik i
tävlingspärmen.

