
Dispenser, protester och konflikter  
vid gruppspel 

 

Vi har byggt en avvikelserutin som hanterar tre olika typer av avvikelser: 

1. Per lag - t.ex. dispenser  för överårig spelare 
2. Per match - protester eller andra orsaker som förändrar resultatet 
3. Konflikter i tabell - inbördes möte som avgjort tabellpositioner m.m 

 
Gemensamt för avvikelserutinerna är att det dels finns samlat på en plats i ProCup Admin. 
Dels att avvikelserna automatiskt presenteras för besökarna på cupsidorna. 
 
 
Vi tror att denna nya avvikelserutin kommer att vara ett stort stöd för er inom cuporganisationen. Och 
att det kommer minska trycket på sekretariatet, då informationen nu direkt finns på cupsidorna. 
 
 
 
Du finner menypunkten under menyn Under cupdagarna, se bild nedan. 

 

  

http://www.procup.se/


Dispenser 

Du kan söka efter lagnamn där dispanser ska läggas in. Klicka därefter på Registrera/Visa. 

 

 

I detaljfönstret kan du skriva valfri text. 

Tips! Klicka på Lägg in exempel. 

 

  



 

På cupsidan indikeras detta med en separat ikon  sidan om lagnamnet. Klickar man på ikonen visas 

informationen i ett separat fönster. 

 

 

 

Protester 

Du kan söka efter matcher där protester ska läggas in. Klicka därefter på Registrera/Visa. 

 



I detaljfönstret kan du skriva valfri text. 

Tips! Klicka på Lägg in exempel. 

 

 

På cupsidan indikeras detta med en separat ikon  sidan om matchen. Klickar man på ikonen visas 

informationen i ett separat fönster. 

 

  



Konflikt i sluttabell 

Tidigare har konflikter i sluttabell (inbördes möte, lottdragning etc) alltid visats för den som registrerar 

resultat. Du har nu möjlighet att centralisera all konfliktinformation kring sluttabeller och låta en 

cupansvarig sköta konflikterna i ProCup Admin. 

Det är väldigt enkelt att komma igång;  kryssmarkera aktivera köhantering och spara.  

 

 

Då den är aktiverad, visas nya - ej bekräftade konflikter - med information i menyn: 

 

 

Det finns två typer av "allvarlighetsnivå" bland konflikterna: 

 Info - Inbördes möte har avgjort slutpositionerna. Ingen speciell hantering behövs 

 Konflikt - inbördes möte har inte kunnat avgöra slutpositionerna. Manuell hantering måste ske 
(Lottdragning, straffsparkar, fairplay poäng etc). 

 

 

  



För "allvarlighetsnivå" Info behövs normalt sett inget göras. Allt sköts automatiskt. Vid behov kan man 

komplettera texten nedan och Spara. 

 

 

På cupsidan indikeras detta med en separat ikon  sidan om tabellen. Klickar man på ikonen visas 

informationen om inbördes möte i ett separat fönster. 

 

 

  



För "allvarlighetsnivå" Konflikt behövs manuell hantering.  

Observera att inga lag flyttas över till nya positioner förrän konfliken är hanterad. Gäller alla lag i berörd 

grupp. 

I detaljfönstret finns en direkt länk till Ändra slutpositioner. 

 

 

När slutpositioner är bekräftade, flyttas samtliga lag i gruppen över till sina nya platser i cupspelet. 

 

  



På cupsidan indikeras detta med en separat ikon  sidan om tabellen. Klickar man på ikonen visas 

informationen om konflikten i ett separat fönster. 

Tips! Komplettera med text efter den manuella hanteringen. Då får alla besökare del av resultatet, se 

gulmarkerad text nedan. 

 

 


