GAcup 25-27 jan 2019
FC Gute – Kurt Wahnström
Hallvärdar - Tidsschema
Tid
Fredag
Kl 16-24
Lördag
Kl 00-06
Lördag
Kl 06-14
Lördag
Kl 14-20
Lördag
Kl 20-24
Söndag
Kl 00-06
Söndag
Kl 06-12
Söndag
Kl 12-21

Hallvärdar
IMA
16-22
Ulf
22-06
Kurt
Ulf

2019-01-22

Tävlingsansvariga Kommentar
Söd
Anders M
Anders
Glifberg
Olle B

Wgy
Kl 16-22
Olle B
Kl 22-06
Leif P

Olle Gardell
Anders
Glifberg*

AG har båda
funktionerna.

Kjellis
Erik Hultgren

Kurt

Jessica

Samuel J
Janne Lindell

Anders
Glifberg
Krister

Kjellis

Micke
Hasse Lindkvist

Jessica

Anders
Krister
Magnusson*
Micke
Kl 12-15
Persson*
Ulf
kl 15-18
Olle

Micke
Olle
Kl 12-18.30
Leif P?/Joel
Kl 15-18
Börje
Frikko

Mobilnummer - Hallvärdar
Ulf Ahlquist
Anders Magnusson
Anders Glifberg
Samuel Johansson
Kurt Wahnström
Olle Blomgren
Kjellis Nordström
Jessica Nilsson
Mikael Persson
Krister Fingal
Leif Pettersson

0705-929 810
0704-854 004
0733-609 995
0763-93 66 42
0708-474 134
0705-481 821
0736-275 927
0709-203 624
0702-005 623
0705-501 099
0705-851 504

Mobilnummer – Tävlingsanvariga
Olle Gardell
Erik Hultgren
Jan Lindell
Inge Lövkvist
Anders Glifberg
Anders Magnusson
Mikael Persson
Hans Lindkvist

0706-452 027
0703-694 450
0706-288 301
0707-432 153
0733-609 995
0704-854 004
0702-005 623
0707-261 570

Inge Löfqvist
Anders
Magnusson
Micke Persson

AM har båda
funktionerna.
MP har båda
funktionerna.

TÄVLINGSJURY GA cup 2019
Leif Pettersson, 0706-868 084 samt den tävlingsansvarige enligt schema ovan.

CUPANSVARIG
Joel Eneqvist
Ass. Fredrik Karlsson

0720-70 62 62
0704-382 204

Arbetsuppgifter Hallvärd.
Förutom nedanstående PM gäller att du som hallvärd ska sälja jubileumslotteriet. På din tröja finns
ett emblem om Jubileumslotteriet. Du har en midjeväska med växelpengar och lotterihäfte. När du
byter till nästa hallvärd skriver du en anteckning om innehåll i kassan och hur många lotter som finns
kvar. Tar häftet slut begär du nytt hos Kurt Wahnström mobilnr 0708-474 134 eller av Krister Fingal,
mobilnr 0705-501 099 som är försäljningsansvarig. 1000 lotter á 50:- ska säljas under cupen.
Lottdragning sker kl 18.30 i IMA.
En annan uppgift är om en situation där hjärtstartaren ska användas, är det du som tar täten och
leder arbetet tills kunnig sjukvårdpersonal infinner sig. Du ska också veta var sjukvårdslåda finns i
hallen.

PM Hallvärd GAcup 2019 (Gul Jacka)
Huvudarbetsuppgiften
Att vara den säkra informationskällan i hallen för alla funktionärer, ledare, spelare och även publik.
Att ha koll på hur cupen är uppbyggd och veta var man kan hitta nödvändig information snabbt.
Arbetspassets start
Kom i god tid innan du tar över från den som är innan. En speciell tröja med text ”Hallvärd” ska bäras
hela tiden och lämnas över till nästa hallvärd. Det finns en stor och en liten i varje hall. Båda ska
lämnas vidare till nästa hallvärd under hela helgen. Samma med den pärm som är gjord för
hallvärdarna.
Uppföljning funktionärer
Påminn alla funktionärer att ha funktionärströjor på sig under hela passet. Påminn sekretariatet att
köra jingel med ”Matchbollen …” och hjälp dem gärna att utse ”Fair Play-priset”.
Informera lagen
Avbytarna i tävlingsklasserna 13 år och äldre ska ha västar när de sitter på bänken. Ledarna har
informerats om att det bästa är om lagen har med egna. Men det finns lånevästar vid sekretariatet.
Också informera lagen om att laguppställning ska vara inlagd på www.gacup.se Är det inte gjort
riskerar laget förlora på wo. Även ledarna som sitter på bänken ska finnas med på laguppställningen.
Annars riskerar de att avvisas av domarna.
Städning i pauser
Med jämna mellanrum, typ var fjärde, var femte timme, är det kortare pauser på 20 – 40 min.
Speaker ska då påtala att åskådare ska ta sina sopor till sopkorgar och funktionärerna hjälps att se till
sopkorgarna töms i containrarna utanför hallen.
Position i hallen
Rotera mellan de olika centralplatserna; Sekretariatet och kiosker samt gör dig synlig för nya lag som
kommer in i hallen. Visa dig bland publiken! I pauser visa dig på golvet!
När nya funktionärer kommer till sekretariat och kiosk – möt dem och introducera dem i läget som är
just då. Samma när nästa hallvärd ska ta över efter dig. Kolla in vem det ska vara i förväg. Det finns
lista i pärmen, som du alltid ska bära med dig under ditt pass!

Arbetsuppgifter Tävlingsansvariga (röd väst)
Huvudarbetsuppgiften
Kontroll över att allt fungerar tävlingsmässigt i tävlingshallarna och sekretariaten, att tidsschemat
följs och resultatrapporteringen görs fortlöpande.
Arbetspassets start
Direkt kontakta tjänstgörande sekretariat i alla hallar och upprätta kontakt med dem. Ta ny kontakt
med de andra hallarna när de byter sekretariat, se bemanningslistorna.
Huvudnyckel
Ska alltid finnas hos den tävlingsansvarige i de hallar där vi fått sådan.
Deltagande spelare och futsal-licenser
Spelare från 15 år ska ha futsal-licens. I tävlingsklasserna har deltagande förening ansvaret för detta, i
öppen klass har FC Gute ansvaret för detta. Tävlingsansvarig, tillsammans sekretariat, kollar inför
spelstarten för varje lag i öppen klass att spelarna i laget i förväg är inskrivna i spelarförteckningen
www.gacup.se Om spelare utan licens tillkommer precis innan matchstart, måste futsallicensanmälan göras på SvFF/fogis. Ingen spelare får spela utan futsal-licens.
Dispenser
Godkända dispenser finns under en flik i tävlingspärmen samt på www.gacup.se under
tävlingsinformation.
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.

