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Pepe’s Cup och Vansbro kommun hälsar alla lag som vill delta i 2020
års turnering varmt välkomna! Vansbro kommun ligger i det
natursköna Västerdalarna. Den består av de fyra kommundelarna
Vansbro, Dala-Järna, Näs och Äppelbo som tillsammans har nära
9000 invånare.
Vansbro kommun har tack vare sin ihärdiga befolkningsvilja och sitt hårda arbete
förhoppningar om en god framtid trots att den ligger i en avbefolkningsbygd. Den
är också känd för sina stora årliga arrangemang där de många besökarna gjort kommunens namn känt genom sin värme och vänlighet.
Under Pepe’s Cups 34-åriga historia har man alltid försökt få deltagarna att känna
sig hemmastadda och som en stor familj. Detta har man kunnat åstadkomma med
ett fullhjärtat stöd av bygdens befolkning som säger sig ha införlivat Pepe’s Cup i
sin moderna historia. Under åren har ca 5300 lag deltagit.
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Anmälningsavgift 7-manna
7-mannalag 550:- / deltagande lag
Alla lag som anmäler deltagande ska erlägga en avgift på 550:- för 7-mannalag. Då ni betalat denna
avgift har ni en garanterad plats i cupen. Lagen får då ca. 10 dagar före turneringens start mer information ang. övriga deltagande lag, gruppspel, tider, etc.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2020.
Anmälningsavgiften sätts in på Bg. 529-1984.
Deltagaravgift
Alternativ 1
Varje spelare/ledare betalar vid ankomst till turneringen en avgift på 570:-/deltagande. Vill man betala
innan cupen så vänligen kontakta oss.
I detta ingår följande:
•
•
•
•
•
•

2 ledare per lag får fri logi och mat
Logi i skolsal eller dylikt (liggunderlag och sovsäck medtages av deltagarna själva)
Sex måltider (Fredag: middag, Lördag: frukost, lunch, middag, Söndag: frukost, lunch)
Pepe’s Cup t-shirt och medalj till spelare
Fredag - Godisregn
Lördag - Diskotek

Alternativ 2
210:-/deltagare. Samma som ovan utan mat och logi.

Åldersklasser
A
B
C

Pojkar
Pojkar
Pojkar

Födda 1 jan 2008 och senare
Födda 1 jan 2009 och senare
Födda 1 jan 2010 och senare

7-manna
7-manna
7-manna

2 × 20 min
2 × 20 min
2 × 20 min

(P12)
(P11)
(P9/P10)

D
E
F
G

Flickor
Flickor
Flickor
Flickor

Födda 1 jan 2007 och senare
Födda 1 jan 2008 och senare
Födda 1 jan 2009 och senare
Födda 1 jan 2010 och senare

7-manna
7-manna
7-manna
7-manna

2 × 20 min
2 × 20 min
2 × 20 min
2 × 20 min

(F13)
(F12)
(F11)
(F 9/F10)

OBS! Klass D (F.13 ) spelar 7-manna.
OBS! I klasserna upp t.o.m. P och F 12 utses ingen segrare. Alla klasser spelas 7-manna lag
Alla lag garanteras minst fem matcher men turneringen siktar på sex matcher.
Tävlingsform
Alla klasser upp till och med 12 år spelas i seriespelsform.

Slutspel (denna punkt gäller endast vid internationell deltagande i klass P & F 12 &
F13)
Slutspel spelas enligt cupmetoden där varje match måste ha en segrare. Vid resultatet oavgjort vidtas
straffsparkar enligt FIFA´s bestämmelser, dock ej i finalmatch då förlängning om 2×5 minuter tillämpas. Vid oavgjort resultat även efter förlängning tillgrips straffsparkar enligt FIFA´s bestämmelser.
OBS! Flickor får spela i pojkklass under förutsättning att åldersvillkoren uppfylls.
Pojkar får dock inte delta i flickklass.
* Utdrag ur SvFF Tävlingsbestämmelser Kap 3 § 6:
Förbud mot att kora segrare i barntävlingar
Slutsegrare får inte koras i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra tävlingen på så sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen.
*I cuper och turneringar med internationellt deltagande gäller förbudet enligt första stycket i
tävlingar för spelare t.o.m. 11år
OBS! Pepes Cup är internationelt 2020.
Poäng (denna punkt gäller endast vid internationell deltagande i klass P/F 12 & F13)
Seger ger 3 poäng, oavgjort ger 1 poäng och förlust ger 0 poäng. Om flera lag har samma poängsumma efter genomfört gruppspel avgörs ordningsföljden av:
1. Målskillnad
2. Flest antal gjorda mål
3. Resultat av inbördes möte mellan berörda lag.
4. Straffsparkstävling enligt FIFA´s bestämmelser mellan berörda lag.
Eventuell straffsparkstävling avgörs efter överenskommelse mellan berörda lag och tävlingsledningen.

Regler
FIFÁs spelregler och Svenska fotbollsförbundets tävlingsbestämmelser gäller där inget annat anges.
Har ni funderingar angående regler eller bestämmelser ber vi er vänligen kontakta domarexpeditionen
på plats under cuphelgen. Annars kontakta oss via mail eller telefon.
7 mot 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fritt antal spelare får användas.
Offsideregeln tillämpas ej.
Regel för frilägesutvisning tillämpas ej.
Inkast tillämpas.
Bandybyten sker i alla klasser.
Utbytt spelare får återinträda i spelet.
Felaktigt inkast görs om.
Avståndet till bollen vid fasta situationer är 7 meter.
Vid tillbakaspel till målvakt får denne inte ta upp bollen med händerna. Skulle målvakten ta upp
bollen så blir påföljden indirekt frispark från den plats där målvakten tog bollen med händerna. Om
förseelsen inträffar i målområdet så flyttas frisparken ut till målområdeslinjen (ca 4 m) .
Igångsättning från målvakt sker med sina händer. Får ej sparka ut bollen.
Ledarna har ansvar att byta ut spelare som ej följer reglerna eller uppträder på ett olämpligt sätt.
Om ena laget leder med 4 mål så får motståndarlaget sätta in en extra spelare tills det är oavgjort.
Då ska det vara lika många spelare igen (allt för att vi jobbar mot så jämna matcher som möjligt) .

Avbytarbänken
Vid lagets avbytarbänk, får endast spelare och ledare namngivna på spelarförteckningen vistas. Övriga
(föräldrar, supporters m fl.) ska vara tydligt åtskilda från avbytarbänkarna. Båda lagens bänkar skall
finnas på samma sida av planen.
Protester
Protest mot giltighet av match skall skriftligen anmälas till sekretariatet vid domarexpeditionen av
lagets ansvarige ledare senast 30 minuter efter att matchen slutspelats. Protestavgiften om 300:- betalas samtidigt. Denna avgift återfås om protesten godkännes. Lag som tillerkännes seger på grund av
protest eller walk over (w.o.) erhåller målresultatet 3-0 och 3 poäng.
OBS! Protester mot enskilda domslut bifalles ej!
Tävlingsjury
Tävlingsjuryn består av Tore Svensson, Håkan Larsson och Anders Gyllenvåg. Tävlingsjuryn behandlar protest, dispens och bestraffningsärenden. Tävlingsjuryn har också rätt att utesluta lag, spelare och
domare som inte följer tävlingsbestämmelser och ordningsföreskrifter. Tävlingsjuryns beslut kan ej
överklagas.
Utvisningar
Om en spelare blir utvisad under en match, får denne inte delta i lagets nästkommande match under
Pepes Cup. Det ligger i varje ledares ansvar att se till att spelare som utvisats inte får delta i nästkommande match.
OBS! Vid grov utvisning kan tävlingskommittén ge ytterligare bestraffning, då meddelas berört lag av
tävlingskommittén.
Varningar räknas inte med i turneringen.
Dispenser
Generella dispenser gäller, dock högst två (2) överåriga/match men man kan ha fler med i truppen men
dock två (2) per match. Spelarna får vara ett (1) år äldre än sin åldersgrupp.
Force Majeur
Om något oförutsedd eller annan omständighet som arrangören ej råder för inträffar, såsom ex oväder,
olycka eller att arrangemanget p g a detta måste ställas in alternativt avbrytas så kommer inte erlagda
anmälnings eller deltagaravgifter återbetalas.
Avbruten match
Vid händelser med fara för deltagarnas säkerhet (t ex allvarligt åskväder) avgör tävlingsjuryn om/ när
matcher måste avbrytas. Sådant beslut meddelas via högtalare. I andra exceptionella fall avgör domaren. Så snart omständigheterna (t ex vädret) tillåter skall match återupptas. Om match inte kan
återupptas avgör tävlingsjuryn utfallet. Om finalmatch inte kan påbörjas koras två segrare.
Spelplaner
Alla matcher spelas på gräs i Vansbro vid Vanåvallen.

Deltagare
Senast en timme före lagets första match måste varje lag lämna en deltagarförteckning över samtliga
spelare de har för avsikt att disponera under turneringen. Deltagarförteckningen lämnas till expeditionen på Vansbro sportfält. Endast spelare på denna förteckning får därefter delta i lagets matcher under

turneringen. Nya spelare får ej kompletteras till förteckningen efter turneringens start. Förteckningen
inlämnas vid tävlingsexpeditionen eller mailas. Även ledarnas namn ska finnas med.
Samtliga deltagare måste på anmodan av tävlingsjuryn kunna identifiera sig med giltig ID-handling.
Lag som ertappas med icke kvalificerad spelare kan bestraffas.
Inlämnad deltagarförteckning gäller sedan för hela turneringen.
Laguppställningsblankett kommer ligga med i ert kuvert när ni checkar in ifall ni skulle behöva en.
Går jättebra att ha med sig egna färdiga.
Matchtröjor
Matchtröjor ska vara numrerad och stämma med inlämnad laguppställning. Om matchdomaren
bedömer att ena laget ska byta matchtröjor på grund av likhet i färg med det andra lagets tröjor, ska
bortalaget byta (det lag som står sist i spelprogrammet). Turneringen har västar man kan låna.

Vid match
Alla lag ska vara ombytta och färdiga vid sin spelplan senast 5 minuter före utsatt matchtid.
Varje lag ska hålla med linjeman vid match.
Samtliga spelare måste använda benskydd under match.
Varje lag är ansvarig för sina egna supporters uppträdande.
Skruvdobb är förbjudet i alla klasser.
Försäkringar
Det är upp till varje klubb/lag att se till att alla deltagare är försäkrade både på och utanför planen.
Pepes Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.
VI UPPMANAR ALLA DELTAGARE OCH LEDARE ATT ALDRIG LÄMNA VÄRDEFULLA
FÖREMÅL ELLER PENGAR KVAR VID ERA BOENDEN!
Spelprogram
Tävlingsledning förbehåller sig rätten att göra ändringar i spelprogrammet fram till turneringens start
och under cuphelgen både vad gäller gruppindelning, tider och spelplaner. Spelprogram skickas ut ca
10 dagar innan cupstart till berörda ledare. Detta är pga att avhopp kan förekomma i sista sekund och
reserver ska kontaktas.
Matchtavlor med spelprogram, tider, planer, resultat mm hittar ni vid domarexpeditionen vid Vanåvallen.
Invigning
Invigningen av turneringen sker lördagen den 13 juni. Då paraderar alla lagen med sina klubboveraller
(om sådana finns) runt centrala Vansbro. Tidigare år har bland annat Björn Skifs, Gunde Svan, Svenne
Rubins, Kenneth Eriksson, Mats Qvarfot, Gunnar Magnusson (Vansbro kommunalråd), Staffan
Wrange, Tore Svensson, Gert Klötzke, Raimo Svensson, Bror Halvarsson, och Mats Nilsson (Motorcross/enduromästare) invigt turneringen.

Sanktioner
Turneringen är sanktionerad av Dalarnas Fotbollsförbund.
Turneringsinformation
I år är det 34:e året som den internationella fotbollsturnering Pepe’s Cup arrangeras i Vansbro.

Priser
Alla deltagande lag får varsin graverad stor pokal. Dessutom får varje spelare en minnesmedalj från
turneringen.
Priserna i denna turnering betraktas som en av de bästa i landet.

Domare
För att möjliggöra den här turneringen behövs ett stort antal domare.
Till alla intresserade ungdomar erbjuder vi följande:
80:- /match.
Plus fri mat och logi under cupdagarna och ett minne från Pepe´s Cup som tack för hjälpen.
Anmälan görs via hemsidan under fliken Domare. Vid frågor vänligen kontakta Oscar på
0768-389408

Restauranginfo 2020
Frukost 07.00–09.00 lördag–söndag
Lunch 11.00–14.00 lördag–söndag
Middag 17.00 - 20.30 fredag
Middag 17.00 - 20.00 lördag
Till lunch och middag serveras även sallad, måltidsdryck,
bröd, smör, kaffe och the.
Vi tillhandahåller specialkost vid allergi etc. om så önskas.
Vänligen meddela detta före 1a Juni på hemsidan under fliken turneringsinfo sen mat. Var så tydliga
som möjligt när ni fyller i.
OBS! Då det är många som skall äta under turneringens alla måltider så kommer vi ha köer emellanåt
vissa tider men om vi alla hjälps åt med ett glatt humör så kommer detta gå galant. Vi kommer pricka av
er lagvis vid entrén så se till att ni är samlad trupp när ni kommer så går det smidigt. Skulle ni bli sena
till nån av måltiderna av nån anledning så kontakta gärna oss så vi vet vad som hänt så får vi lösa det på
bästa sätt.
Vid frågor och problem ang maten så gäller detta nummer 0768-389408

Sista anmälningsdag är 15 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Pepe’s Cup, Parkgatan 3B, 780 50 Vansbro
Mobil: 0768-38 94 08
info@pepescup.se , www.pepescup.se

