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Sethantering 
Två nya sporter kan nu hanteras i ProCup. Beachhandboll samt Beachvolleyboll. 
I dessa sporter registreras resultaten lite annorlunda än i t.ex. fotboll eller handboll. 
 
Resultaten registreras i set samt med setsiffror, t.ex. 2-1 (15-10,8-15,4-2). 
Detta medför även en stor logisk förändring när det gäller hantering av inbördes möte, då även setsiffrorna 
ska beräknas. 
 
 
 

Använd domarappen istället för Live registrering 
Domarappen har blivit väldigt populär och kommer på sikt att helt ersätta resultatregistreringen av live 
resultat (som hanteras via ProCup Admin > Under cupdagarna). 
 
Orsaken är följande: 

 Domarappen kan även användas av sekretariatet. Det behövs således inte vara kopplat till domare. 

 Domarappen är mer modern i gränssnittet och kräver ingen separat inloggad användare.  

 Domarappen är den som kommer att utvecklas framöver. Se även nedan. 
 
Där finns några fall där den gamla resultatregistreringen av live resultat fortfarande måste användas: 

 Om man vill ha möjlighet att korrigera laguppställningen. 

 Domarappen klarar av händelsekoder för mål, assist, varning och utvisning. Om man har behov av 
fler händelsekoder  så måste den gamla varianten användas. 

 
Om ni inte har behov av live resultat, kör ni i den gamla traditionella Registrera matchresultat. 
 
  

http://www.procup.se/


Förbättringar av domarappen 
Nedan rödmarkerade delar visar följande förbättringar i själva appen: 

 Sethantering med setsiffror 

 Vissa sporter kan ha annat än 1 för gjort mål. T.ex. Beachhandboll kan ha både 1 och 2. Detta 
exempel visas nedan. 

 

 
 
Andra sporter som kan ha nytta av "multi-score" är Basket (1/2/3) samt Rugby (2/3/5). 
 
För övriga sporter är det traditionellt "+" som gäller, se exempel nedan. 

 



En annan stor förbättring är att köra domarappen med testmatch. Tidigare användes en fast inställning för 

testmatchen, men nu är den helt anpassad efter era inställningar och idrott. 

Dessutom finns där en ikon för hjälpinformation   som visar en interaktiv hjälp. 

  

 

 

Använda domarappen i read-only läge 
Nu finns det möjlighet att ställa in domarappen i läsläge och samtidigt skicka domarappen till domarna. 
 

 
 
Ett lämpligt scenario är att sekretariatet ska registrera 
samtliga matcher, men domarappen kan då användas av 
domarna för att snabbt finna vilka matcher de ska döma. 
Och som bonus kommer flyttning av matcher att direkt att 
återspeglas i domarnas app. 
 
           Så här visas ospelade matcher i domarens app --> 
 
 
  



Flashinfo i domarappen 
Flashinfo, eller snabb information, kan skickas av domaransvarig till domarna. 
 
Detta görs på detta ställe: 

 
 

Och syns direkt i domarappen: 

 


