SPELPROGRAM
Elite Football Coaching
Futsallight Cup 2016
Spelas lördagen 26/11, Valhallasporthallar Göteborg

Hej!
Ni är mycket varmt välkomna med era Dream team lag till det tolfte året av succé cupen Elite
Football Coaching (EFC) Futsallight Cup 2016. Det är alltid många som vill vara med och
delta i Cupen. I år är det ca 22 lag som kommer att figthas om vilka som är bäst. Det är roligt
att det är många lag från hela Sverige som är med och deltar.
Det kommer att bli en trevlig underhållande tillställning med god inramning och högklassig
fotboll med många duktiga elitspelare. Drömlagen slåss om prestigen för att avgöra vilka som
är bäst i Sverige och vinna priserna som delas ut.
O.B.S Alla lag måste ha matchdräkter, matchställ eller likvärdiga färger! Västar finns!
Anmäl er ankomst till Huvudsekretariatet första det ni gör så vi vet att ni är på plats.
Betala anmälningsavgiften till Mario enligt överenskommelse.
Använd omklädningsrummen i hallarna
Det kommer att tas kort på laget och diverse bilder. Alla spelresultat och bilder kommer att
läggas in på och http://efccupen2012.wordpress.com/ Resultat och bilder kommer även visas
under cupen. Hashtagga #efcfutsalcup# alla får lägga in;)
Se även våra specialerbjudanden från våra sponsorer och samarbetspartners.
SPORTSINTERNATIONAL, UMBRO, INTERSPORT, STAR BOWLING
I ÅR HAR VI EXTRA FÖRKÄRLEK TILL GÖTEBORG FILMFESTIVAL SOM ÄR MED
OCH GÄSTAR OSS!:)
Var vänlig se medföljande dokument:
Information om lagen (Silly season).
Spelscheman
Spelreglerna O.B. S jätteviktigt att ni kan dem. Läs igenom spelreglerna
Laguppställning finns på sista sida, riv av och lämna (obs skall lämnas in före första matchen
till sekretariatet)

Fair play och att alla lagen/ spelare sköter sig gäller, annars utesluts man ur cupen och
man får inte tillbaka anmälningsavgiften.
Det kan eventuellt förekomma tryckfel i programmet 

Mvh Mario Jadonic

LAGEN
Elite FC
FC Parastinchi
Samjobb
BK Sidled
HOF
Vacant
Brushurna
LA MASIA
Lelo FC
IF Väster
KinneVedum IF
FC Real
Brushurna 2
Hisingen
B.A.F.C
KPMG
Matematikerna
Port of Gothenburg
Husaria Multiscaffolding
Oilers
AVREGE JOE
GBG Filmfestival

Gruppspel

Lördag 26/11

A

O.B.S
Om det endast är 3 lag i gruppen
spelas matcherna 16 minuter och
det är fem frisparkar som gäller.

Valhallsporthall A, kl. 10:30
Lag.

1

2

3

4

poäng

mål = tot.+/-

1. Elite FC

=

2. FC Parastinchi

=

3 IF Väster

=

Plac.

Prata med funktionärerna

=
4. Samjobb
O.B.S Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.

Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna
Tid:
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

Match:
Elite FC - FC Parastinchi
IF Väster- Samjobb
Elite FC – IF Väster
FC Parastinchi – Samjobb
Elite FC – Samjobb
FC Parastinchi – IF Väster

Resultat:
:
:
:
:
:
:

Gruppsegraren A spelar Match 37 kl.13:50 och möter grupptvåan i D-gruppen i Plan A
Grupp tvåan A spelar Match 39 kl.13:50 och möter grupptvåan i B-gruppen i Plan C

Gruppspel

Lördag 26/11

B

Valhallsporthall B kl. 10:30
Lag.

1

2

3

4

poäng

mål = tot.+/-

Plac.

O.B.S
Om det endast är 3 lag i gruppen
spelas matcherna 16 minuter och
det är fem frisparkar som gäller.
Prata med funktionärerna

1. Matematikerna

=

2. FC Real

=

3. Lelo FC

=

=
4. Oilers
O.B.S Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.

Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna
Tid:
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

Match:
Matematikerna- FC Real
Lelo FC- Oilers
Matematikerna– Lelo FC
FC Real – Oilers

Matematikerna– Oilers
FC Real – Lelo FC

Resultat:
:
:
:
:
:
:

Gruppsegraren B spelar Match 38 kl.13:45 och möter grupptvåan i F-gruppen på Plan B
Grupp tvåan B spelar Match 39 kl.13:50 och möter grupptvåan i A-gruppen på plan C

Gruppspel

Lördag 26/1

C

Valhallsporthall C kl. 10:30
Lag.

1

2

3

4

poäng

mål = tot.+/-

1. Vacant

=

2. Port of Gothenburg

=

3. KPMG

=

Plac.

O.B.S
Om det endast är 3 lag i gruppen
spelas matcherna 16 minuter och
det är fem frisparkar som gäller.
Prata med funktionärerna

=
4. Husaria Multiscaffolding
O.B.S Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.

Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna
Tid:
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45

Match:
Resultat:
Vacant- Port of Gothenburg
:
KPMG- Husaria Multiscaffolding
:
Vacant– KPMG
:
Port of Gothenburg– Husaria Mul
:
Vacant– Husaria Multiscaffolding
:
Port of Gothenburg– KPMG
:

Gruppsegraren C spelar Match 41 kl.14:30 och möter segraren i match 37 på Plan A
Grupp tvåan C spelar Match 40 kl.14:10 och möter grupptvåan E på Plan A

Gruppspel

Lördag 26/11

D

Valhallsporthall A, kl. 12:00
Lag.

1

2

3

4

poäng

mål = tot.+/-

1. Brushurna 2

=

2. Hisingen

=

3. GBG Filmfestival

=

Plac.

O.B.S
Om det endast är 3 lag i gruppen
spelas matcherna 16 minuter och
det är fem frisparkar som gäller.
Prata med funktionärerna

=
4.
O.B.S Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.

Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna
Tid:
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
14:15

Match:
Brushurna 2- Hisingen
GBG Filmfestival–

Brushurna 2– GBG Filmfestival
Hisingen–

Brushurna 2–
Hisingen– GBG Filmfestival

Resultat:
:
:
:
:
:
:

Gruppsegraren D spelar Match 42 kl.14:10 och möter segraren i match 38 på Plan C
Grupp tvåan D spelar Match 37 kl.13:50 och möter gruppettan i A gruppen på Plan A

Gruppspel

Lördag 26/11

E

O.B.S
Om det endast är 3 lag i gruppen
spelas matcherna 16 minuter och
det är fem frisparkar som gäller.

Valhallsporthall B, kl. 12:00
Lag.

1

2

3

4

poäng

mål = tot.+/-

1. BK Sidled

=

2.

=

3. AVREGE JOE

=

Plac.

Prata med funktionärerna

=
4. B.A.F.C
O.B.S Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.

Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna
Tid:
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
14:15

Match:
BK SidledAVREGE JOE– B.A.F.C
BK Sidled – AVREGE JOE
–

BK Sidled –

B.A.F.C

B.A.F.C

– AVREGE JOE

Resultat:
:
:
:
:
:
:

Gruppsegraren E spelar Match 43 kl. 14:50 och möter segraren i match 39 på Plan A
Grupp tvåan E spelar Match 49 kl.17.30 och möter gruppettan i A Sernekehallen B

Gruppspel

Lördag 26/11

F

O.B.S
Om det endast är 3 lag i gruppen
spelas matcherna 16 minuter och
det är fem frisparkar som gäller.

Valhallsporthall C, kl. 12:00
Lag.

1

2

3

4

poäng

mål = tot.+/-

1. Brushurna

=

2. LA MASIA

=

3. KinneVedum IF

=

Plac.

Prata med funktionärerna

=
4. HOF
O.B.S Måste lämna in laguppställningen innan första matchen till sekretariatet.

Speltider: Matcherna är 1x12 minuter, paus 3 minuter mellan matcherna
Tid:
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
14:15

Match:
Brushurna - LA MASIA
KinneVedum IF– HOF

Brushurna – KinneVedum IF
LA MASIA–

HOF

Brushurna – HOF
LA MASIA–

KinneVedum IF

Resultat:
:
:
:
:
:
:

Gruppsegraren F spelar Match 44 kl.14:30 och möter segraren i match 40 på Plan C
Grupp tvåan F spelar Match 38 kl.13.45 och möter gruppettan i B på Plan B

Checklista Ledare

LEDARENS CHECKLISTA EFC Futsal Cup 2016
Välkomna till Elite Football Coaching (EFC) Futsalightl Cup 2016. Vi önskar er
lycka till och hälsar er hjärtligt välkomna, vi ser fram emot en trevlig tillställning.
Huvudansvarig är Mario Jadonic, ni når honom på tel nr. 0705-25 32 26

















Alla lag skall anmäla sig i Huvudsekretariat vid entrén senast 30 minuter före
lagets första match. Där anvisas ni också till omklädningsrummen. Där finns
extra spelprogram, laguppställningar. All information finns tillgänglig där.
Ni som betalar kontant/swish enligt överenskommelse betalar till
Mario 0705- 25 32 26
Spelprogram och all information om EFC cupen kan ni ladda ner från:
http://efccupen2012.wordpress.com/spelprogram/
Laguppställningsblankett inlämnas fullständigt och tydligt ifylld innan lagets
första match till sekretariat i den hallen ni spelar. Den laguppställningen som är
inlämnad följer med hela cupen, EFC ansvariga ansvar för laguppställningen.
Viktigt att man fyller i alla namnen. Ex. Om man vet att en spelare kommer
sent eller kan spela senare fyll i spelarens namn från första början. O.B.S att
en spelare kan endast vara med i ett lag. Laguppställningsblankett finns att
hämta i spelprogrammet på hemsidan
Skriv ut och läs igenom SPEL REGLERNA finns att hämta på hemsidan
Lagen byter om i anvisade omklädningsrum och tar med sig sina kläder ut från
omklädningsrum. Ni ansvar själva för värdesaker och kläder mm. Ha uppsikt
över era saker.
Varje lag ansvarar för renligheten i omklädningsrummen och runt planerna för
allas trevnad.
Resultat uppdateras i varje hall, se anslagstavla.
Förtäring och dryck finns i Caféet
Svarta skosulor absolut förbjudet
Om någon från laget som spelare, ledare övrig representant missköter sig
gentemot andra lag, domare, funktionärer eller i övrigt, kan uteslutas och
diskvalificeras med omedelbar verkan. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka.

Regler 2016
Turneringen spelas med Fifas fotbollsregler som grund och med följande
undantag och tillägg
Spelform:
Gruppspel där de två bästa i respektive grupp går vidare.
Vid oavgjort i slutspel tillämpas straffsparkstävling
Cupen är inte sanktionerad av SvFF eller Göteborgs Fotbollförbund
Hamnar flera lag på samma poäng i gruppspelet gäller följande:
A. målskillnad
B. flest gjorda mål
C. inbördes möte
D. Straffsparkarkstävling
Walk Over:
Ger det icke felande laget 3-0 och 3 poäng.
Speltid: 1 x 12 minuter
Bollstorlek: Storlek 4. Futsal boll
Underlag: Spelas på inomhusgolv
Antal spelare: 5 + 5 avbytare · Flygande byten är tillåtna. Detta gäller även
målvakten. Alla byten ske i bytesområdet.
Spelarnas utrustning:
Benskydd ska användas
Inga smycken är tillåtna
Domaren:
Domaren ansvarar för allt som rör tidtagningen och noterar ackumulerade
regelbrott.
Avspark:
Mål får göras direkt på avspark.
Lottning om avspark
Vid avspark är avståndet 3 m.
Bollen får spelas bakåt vid avspark
Boll i taket: ·
Om en spelare spelar upp bollen i taket, ska spelet startas med en inspark till
motståndarlaget från närmaste punkt på sidlinjen där bollen träffade taket.
4 sekundersregeln: ·
Målkast, inspark, hörnspark, avspark och frisparkar måste utföras inom 4 sek. från
det att spelaren har kontroll på bollen och kan lägga ner den på golvet.

Avstånd vid fasta situationer:
Avståndet är 5 meter vid inspark, hörnspark och frispark
Målkast:·
Bollen skall spelas med händerna ut ur straffområdet om den varit ”död” annars
skall målkastet göras om.
Målvakten får använda fötterna när bollen är i spel.
Bollen får kastas direkt in på motståndarnas planhalva.
Frispark: ·
Frisparkar är antingen direkta eller indirekta. Mål får inte göras på indirekta
frisparkar.
Avståndet vid alla frisparkar är 5 m.
Inspark:
Mål får inte göras direkt på inspark.
Straffspark:
6 m, vid den heldragna handbollslinjen (handbollsmål)
Ackumulerade regelbrott:
Alla direkta frisparkar räknas som ackumulerade regelbrott
Straffspark räknas som ackumulerat regelbrott.
Om domaren väljer att använda fördelsregeln istället för en direkt frispark skall
domaren vid nästa spelavbrott tydligt visa att det var ett ackumulerat. regelbrott.
Vid de 3 första regelbrotten läggs frisparken där förseelsen skedde, motståndarna
får formera mur.
Från det 4:e regelbrottet gäller följande:
Frisparken läggs på 10 m. utan mur.
Spelaren skall vara identifierad och hans avsikt måste vara att skjuta direkt på mål.
Om förseelsen sker på egen planhalva mellan mållinjen och 10 m punkten får laget
som fått frisparken välja om man vill lägga frisparken från 10 m eller där förseelsen
skedde.
Målvakten ska befinna sig i sitt straffområde och minst 5 m från bollen.
Alla andra spelare måste befinna sig utanför straffområdet och bakom en tänkt linje
som går genom bollen och är parallell med mållinjen. De måste vara 5 m från
bollen och får inte hindra spelaren som lägger frisparken. Ingen spelare får
överskrida denna tänkta linje till dess att bollen blivit vidrörd eller spelats.
Otillåtet spel ·
Glidtacklingar är ej tillåtet.
Utvisning: Spelaren blir utvisad för resten av matchen, spelaren får ersättas efter 2
minuter
Spelare som blir utvisad blir automatiskt avstängd lagets nästkommande match.
Vid grova förseelser kan tävlingsledningen utdöma ytterligare straff

Inga ackumulerade varningar tillämpas
Straffsparkstävling:
Alla spelare som är upptagna på spelareförteckningen är berättigade att deltaga.
Kvittning sker innan straffsparkstävlingen startar så att båda lagen består av lika
många spelare.
Domaren utser mot vilket mål straffsparkarna ska läggas.
Lottning sker om vem som börjar straffsparkstävlingen
Lagen lägger 3 straffsparkar växelvis. När båda lagen lagt sin 3:e straffspark och
lagen har gjort lika många mål eller inga mål alls, ska straffsparkarna fortsätta i
samma ordning tills ett lag gjort ett mål mer än det andra efter samma antal
straffsparkar.
Varje straffspark läggs av olika spelare och alla spelare som är berättigade att delta
i straffsparkstävlingen måste lägga en straffspark innan någon spelare får lägga en
andra straffspark.

Med förhoppningar om en härlig turnering med bra och juste spel. Vid eventuellt
bråk utesluts man ur cupen.
Det är Fair Play som gäller och inga dumheter.
Vid eventuella frågor var vänlig kontakta våra domare eller Mario Jadonic

Må bästa lag vinna, lycka till!
Med Vänliga Hälsningar

Mario Jadonic

Silly Season
Först ut är:
Vi är alltså Brushurnas andralag, fast vi är
Mycket bättre än A-laget. Flera av våra spelare har spelat högt upp i det föredetta Jugoslaviska landslaget i
fotboll. En av våra anfallare har spelat div 1, vunnit skytteligan i div3,4,5. Vi spelar väldigt likt atletico
madrid, kontringar mycket hjärta och omställningar. Vårt mål är att vinna hela skiten. Tidigare har vi kommit
till semifinal. Vår hemlighet är äkta balkan burek. En specialitet som får oss att övervinna allt.
Kommentar: Som alla vet har Juggar grymt bra självförtroende, juggar är lirare med finess och med äkta
balkan burek som doping blir dessa maffia boys livsfarliga, hoppas att det bara stannar på plan och att inte
”kokar över” habha jag vet hur vi Balkans fungerar. Välkomna boys pament o glavo( spela men huvudet)…
Får Brushurna ihop det internt hamnar de minst bland de 4 i slutspelet!
________________________________________________________
FC Parastinchi. Futsalklubben man inte kan låta bli att avundas, om det så är öppet eller lite sådär i
hemlighet. Alla har vi någon form utav förkärlek till klubben och hur den förmedlar glädje och gemenskap i
kombination med sensationell klass och genomsyrande kvalitet.
Klubben grundades så sent som i början av oktober 2016 och har under en väldigt kort tid axlat rollen som
inspiratör för folk med ambitioner som sträcker sig längre än ”din gamla vanliga futsalhall som vi mest
använder för att det är kallt ute”. Man har ända sedan dag ett varit tydliga med sina stora drömmar och med
ordförande Alexander Nordin i spetsen utgör man nu ett utav Storgöteborgs främsta hot mot elitklubbarna i
staden.
FC Parastinchi består utav 11 väl sammansvetsade ungdomar som alla går på Katrinelundsgymnasiets
Ekonomi- eller Samhällsprogram. Killarna tränar tillsammans på en daglig basis och känner varandra utan
och innan. Det sena välkomnandet av James Faily från FC Frölunda bidrar med självförtroende och lugn till
en övrigt ganska skadedrabbad spelartrupp, där några utav spelarna är tveksamma och aningen skeptiska till
spel i turneringen till helgen. Men Alexander Nordin och kapten Tom Engvall är nöjda med materialet man
har till förfogande. ”Vi har två jämna kedjor fyllda med kvalitet och med väldigt få svagheter. Vi vet inte
riktigt vad vi kan förvänta oss av motståndarna, men vi kan vara trygga i att vi själva har en slagstark trupp
som är redo att utmana.”
.
Kommentar: Dagens ungdomar har bra självförtroende, de har bara rättigheter och inga förpliktelser;)
Dom kommer att springa hela matchen som duracellkaniner. Räkna med att de kommer att köra taktiska
drag, får grabbarna till det blir de livsfarliga;)
________________________________________________________
Elite FC
Hemmalaget som alla vill slå, mestadels har alltid Elite FC laget alltid haft bra spelare under åren, många
stjärnor som varit med och fostrats i EFC cupen under åren…
Även i år har de bra lag, gott och blandat från Allsvenska spelar till korpspelare ha ha
Kommentar: Elite FC har de senaste åren förlorat på straffar… Någon gång måste det vända;) Har även i
år ett starkt lag, som vanligt upp till bevis boys. Tror att ni kommer landa i slutspelet….Tror det finns många
bra lag med som vanligt. har turen på sin sida så vinner man…..
.

Special erbjudande som gäller om ni uppger ”SuperMario”
HAR DE FLESTA MATCHERNA.
Kontakta Johan Anäng 0733-230832

Riv av här lämna in

Laguppställning EFC Futsal cup 2016
Grupp:___

Lag/namn: ________________________________Ledare:__________________________________
O.B.S Måste lämnas in till sekretariatet innan första matchen. Det är endast dem som står på laguppställningen som får spela.
När ni har lämnat laguppställningen är det den som gäller. Skriv i alla de namnen som är aktuella. Spelare får endast deltaga i ett lag.

TröjNr. Spelarlista namn, glöm ej skriva vem som är kapten (K)

Mål

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Det är FAIR PLAY som gäller och det innebär att man sköter sig både på plan och utan

Gult

Rött

