Sö k r e g is t e r A-Ö
I detta register hittar du kortfattad information om Gothia Cup.
För mer utförlig information gå till vår hemsida gothiacup.se

A
App
Ladda ner vår app för Iphone och Android. Där hittar du spelprogram, planer och nyheter.

B
Bollstorlek
Klasserna B11, B12, G12, G13 samt G14 använder storlek 4, övriga klasser använder
storlek 5. Gothia Cup tillhandahåller bollar till matcherna. För träning och uppvärmning får
man ta med egen boll.

D
Doktor
Det finns en doktor på Heden för Gothia Cup deltagare. Mottagningen är öppen 10.00-18.00,
du kan inte boka tid utan går dit och väntar på din tur. Besöket kostar 200 SEK.

F
Fickpengar
Att räkna på hur mycket fickpengar man ska skicka med är alltid svårt. Tänk på att all mat
ingår om man är inkvarterad på skola.
Gothia Ride Pass på Liseberg

550 SEK Åkpass till ett rabatterat pris för veckan

Finalschema
Finalerna spelas på fredagen och lördagen. Preliminärt schema hittar du på gothiacup.se.

Första Hjälpen
Första Hjälpen finns på de flesta av våra större spelfält. Kontakta planfunktionärerna på
respektive spelfält för mer information.

Försäkring
Det är viktigt att alla spelare är försäkrade både på och utanför plan. Det är upp till varje
lagledare att se till att samtliga deltagare är försäkrade såväl på som utanför planen. Se till
att spelarna är försäkrade genom föreningen för matcherna och påminn spelarnas familjer
om att kontrollera sina reseförsäkringar.

G
Gothia Opening Ceremony
Veckans höjdpunkt – Öppningsceremonin med 50.000 åskådare. Måndag kl 20.00.
Gothia Leaders Party
Fest och show på Scandinavium för ledare. Tisdag kl 19.00.
Gothia Leaders Lounge
Sportbaren för ledare belägen på Heden Center.
Gothia Card
Gothia Card ingår till samtliga spelare i kategori A, B och C samt till alla som bokar hotell via
Gothia Cup. Spelare och ledare i kategori D kan beställa Gothia Card via My team Info. Via
My team Info kan även lag i de övriga kategorierna köpa Gothia Card till medföljande
föräldrar och ledare som inte bokar boende via Gothia Cup. Du kan beställa Gothia Card via
My Team Info fram till och med den 10 juni. Du kan även köpa Gothia Card i Informationen
på Heden.
gothiacup.se
På vår hemsida gothiacup.se hittar man spelprogram, reportage och intervjuer. Här kan man
också följa lagens matchresultat.

H
Heden
Gothia Cups mötesplats för spelare och ledare.

Hotell
Hotellbokningar för både lag och medresenärer kan göras via Gothia Cup. Förfrågningar
görs till hotel@gothiacup.se.

K
Klubbvimplar
De flesta lag byter klubbvimplar i samband med matcherna. Har klubben vimplar så ta gärna
med er. De kommer säkert att pryda sin plats i diverse klubbhus världen över.

L
Licens
Alla spelare från 15 års ålder måste vara licenserade för klubben som de representerar
under Gothia Cup. Licensen ska vara godkänd av nationellt och/eller distriktsfotbollsförbund.
Ledarpluskort
Varje lag med inkvartering via Gothia Cup erhåller två ledarkort. Ledarpluskortet innehåller
en Coach T-shirt, entré till Gothia Cups ledarfest samt entré till Gothia Leaders Lounge. Är ni
fler än två ledare kan extra ledarkort köpas till en kostnad av 295 SEK.

M
Måltider
För de lag som bor på skola serveras 18 måltider under veckan – frukost, lunch och middag
fr.o.m. middag på ankomstdagen söndag t.o.m. lunch på avresedagen lördag. Till varje
måltid finns dryck, bröd, och sallad. Maten serveras i skolmatsalen där laget bor eller på en
närliggande skola.
Madrasser
Vid skolboende ingår inte madrasser. Ta med madrass och sovsäck.
Matkort
För lag som inte bor på skola kan matkort köpas. Måltiderna serveras på en närliggande
skola. Matkorten kan beställas på My Team Info fram till 10 juni.

N
Nödsamtal
För att ringa ambulans, polis eller brandkår, ring 112.
För icke akuta ärenden, Polisstationen, 114 14 (öppet dygnet runt)

P
Prisutdelning
Alla spelare får diplom. Samtliga lag med boende genom Gothia Cup får en minnesplakett.
Till finallagen i B-slutspel utdelas pokal och medaljer. Till finallagen i A-slutspelet utdelas
Gothia Cup-trofén samt medaljer till varje spelare. De två förlorande lagen i A-slutspelets
semifinaler erhåller en tredjeplatstrofé och medaljer som delas ut i halvlek på resp. klass final
på Gamla Ullevi.

R
Reglemente
Turneringsreglementet finns att läsa på vår hemsida gothiacup.se.

S
Shopping
De flesta affärer i shoppingstråken har öppet måndag-söndag.
Skolboende
Alla deltagare och ledare i ett lag bor i ett klassrum alternativt en gymnastiksal. På skolan
finns det Gothia Cup-personal tillgänglig dygnet runt. Inga separata rum för ledare kan
garanteras. Ta med egen madrass och sovsäck.
Säkerhetsskåp, Safety Box
Det finns inte tillgång till säkerhetsskåp att låsa in värdesaker på skolorna. Lämna inga
värdesaker i klassrummen när ni lämnar skolan.
Specialmat
Personer som på grund av allergier är beroende av specialmat (skolboende) kan beställa
detta via My Team Info. Beställningen av specialmat måste göras innan 10 juni (och är
kostnadsfri). Vegetariskt kost kan också beställas och kostar 100 SEK.
Notera att vi inte serverar något griskött under veckan.
Spelplaner
Samtliga planer är gräsplaner eller konstgräsplaner
En utförlig information om respektive plan hittar du även på gothiacup.se
Spelprogram
Spelprogrammet publiceras i mitten av juni på gothiacup.se.
Du hittar även spelprogrammet i vår app för Iphone och Android.

Staden
Göteborg är Sveriges andra största stad med ca 500 000 invånare. För mer information om
Göteborg, gå in på goteborg.com

T
Turistinformation
Gothia Cups information finns på Heden. Göteborgs turistinformationer finns på
Kungsportsplatsen 2, Nordstan Shopping Centre.

Transporter
Kollektivtrafiken i Göteborg består av bussar och spårvagnar som trafikerar hela staden och
det finns alltid en hållplats i närheten av skolorna och planerna. Med Gothia Card åker man
gratis hela veckan. Vi har även våra egna bussar – Gothia Line – som trafikerar sträckor
mellan vissa spelplaner och skolor. I första hand rekommenderas lagen dock att nyttja
lokaltrafiken.

Å
Ålderskontroll
Vid lagets ankomst görs en ålderskontroll av samtliga spelare. Se därför till att spelaren i god
tid ordnar med giltig legitimation, såsom postens eller bankernas ID-kort, pass eller de
licenskort med inplastat foto som vissa distriktsförbund ger licensierade spelare från 15 år.
LMA-kort fungerar också som ID-handling. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller inte.

