Förslag på lottningsmallar
Riktlinjer kring lottningsmallen
- Arrangören av poolspelet bör alltid vara lag nr 1 i lottningsmallen.
- Då en, två, tre eller fyra föreningar har två lag i spelgruppen se *).
- Arrangören ska försöka att undvika ojämna och outvecklande matcher.
- Arrangören ska försöka att undvika att de med längs reseavstånd spelar
första/sista matchen vid respektive förmiddags/eftermiddagsspel.
- I övrigt bestämmer arrangerande lag med hänsyn till eventuella önskemål.
- Lunchpausens längd bestämdes på uppstartsmötet med ett observandum
att ta hänsyn till köbildning vid korv- och hamburger försäljningen.

3 lag – 1 plan:
1-2
2-3
Lunchpaus
3-1

4 lag – 2 planer:
1-2, 3-4
1-3, 2-4
Lunchpaus
1-4, 2-3

5 lag – 2 planer:*1)
1-2, 3-4
5-1, 2-3
Lunchpaus
1-3, 4-5
1-4, 5-2

*1) Att lagen placeras in som lag nr 2 och 4 samt 3 och 5.
Då arrangerande förening har två lag så måste föreningen byta lottning med lag 2 som då får spela
fyra matcher (efter lag 2:s godkännande) alternativet är att föreningens egna lag lottas
som nr 1 och 4, men då får de antingen mötas inbördes eller så får lag 4 endast spela två matcher.

6 lag- 2 planer: *2)
1-2, 4-5
2-5, 3-6
Ev lunch vid 2 eller 3 matcher
6-4, 1-3
Ev lunch vid 3 matcher
3-2, 5-6
1-4

6 lag- 3 planer: *2)
1-2, 4-5, 3-6
3-1, 6-4, 2-5
Lunchpaus
2-3, 5-6, 1-4

*2) Att lagen placeras in som lag nr 2 och 4 samt 3 och 5.
Då arrangerande förening har två lag så placeras de in som lag nr 1 och 6.

http://uppland.svenskfotboll.se/tavlingsinformation/barn-ungdom/

7 lag- 2 planer: *3)
1–2, 3–4
5–6, 2–7
1–3, 4–5
Lunchpaus
7–6, 3–2
4–1, 5–7
6–1

7 lag- 3 planer: *3)
1–2, 3–4, 5–6
2–7, 1–3, 4–5
Lunchpaus
7–6, 3–2, 4–1
5–7, 6–1

*3) Att lagen placeras in som lag nr 2 och 4 samt 3 och 5.
Då arrangerande förening har två lag så placeras de in som lag nr 1 och 7.

8 lag med spel på 3 planer: *4)
1-2
3-4
7-8
2-3
Lunchpaus
Lunchpaus
6-7
8-1
3-8
7-4

5-6
4-5
Lunchpaus
5-2
1-6

*4) Att lagen placeras in som lag nr 2 och 4, 3, 5 samt 6 och 8.
Då arrangerande förening har två lag så placeras de in som lag nr 1 och 7.

Alternativ till spelgrupper med 8 lag
Arrangeras spel med två fyralagsgrupper vid varje speltillfälle på två olika orter.
För att få variation på match motståndet så bör ett till två lag byta spelgrupp med
varandra vid varje tillfälle.
Detta bör anpassas så att det för tillfället mest utvecklade laget ej behöver möta
det minst utvecklade laget.
Fyralagslottning på två planer med spel två eller tre matcher per lag, enligt
överenskommelse.
Vid 8 lag eller fler kan man göra upp att två föreningar arrangerar och bjuder in
till poolspel på olika orter och lagen anmäler sig till de olika poolspelen.
Notering:
OM ingen mall skulle passa så kan man kombinera olika mallar.
http://uppland.svenskfotboll.se/tavlingsinformation/barn-ungdom/
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