Minnislisti
Framkvæmd leikja
Tími
08:00 Flagga, fáni félags og samstarfsaðila.
08:00 Slá alla flötina ( sláttuhæð helst 25 - 30 mm. ) og mála völlinn ( helst eftir línu ).
Mínútur fyrir leik
-120 Búningsklefar tilbúnir.
-120 Dómaraklefi - Borð, stólar, skiptispjöld, loftmælir, flögg og pumpa.
-120 Borð og stóll fyrir fjórða dómara ( ef við á ).
-120 Beinar útsendingar - Undirbúningur.
-120 Skiptimynt í miðasölu og sjoppur.
-120 Búningamál, sjúkravörur og sjúkramál.
-90

Auglýsingaskilti og fánaborgir tilbúnar.

-90

Móttaka leikmanna og stjórnarmanna andstæðinga og starfsmanna leiksins.

-60

7 keppnisboltar og 6 boltastandar.

-60

Öryggismál, girða af varamannaskýli og gönguleið liða að velli.

-60

Varamannaskýli. Teppi, 10 á lið (gott í haustleikjum ef hægt er).

-60

Miðasala, hliðvarsla og öryggisgæsla.

-60

Kaffi / te fyrir / veitingar fyrir lið, dómara og eftirlitsmann.

-45

Leikmannalistum skilað til dómara.

-40

Ljósritun leikskýrslu og dreifing til fréttamanna.

-45

Upphitun beggja liða á leikvelli.

-45

Hljóðkerfi og vallarþulur.

-45

Veitingar fyrir stjórnarmenn, andstæðinga, eiginkonur leikmanna og aðra velunnara (VIP).

-45

Veitingar fyrir fjölmiðlafólk og þeirra starfsmenn.

-15

Sjúkrabörur og starfsmenn á þær.

-15

10-12 boltakrakkar, fánaberar (fánar samstarfsaðila).

-15

1 til 2 heillakrakkar í félagsbúningi, ef við á.

-10

Lið ganga til búningsklefa

-10

Lokaskoðun leikvallar af dómara.

-5

Lið tilbúin til að ganga til leikvallar.

0

Leikur hefst.

Mínútur eftir að leikur er hafinn
40

Skemmtiatriði í hálfleik undirbúin.

45

Veitingar fyrir stjórnarmenn, andstæðinga, eiginkonur leikmanna og aðra velunnara.

45

Kaffi / te fyrir bæði lið og dómara.

45

Veitingar fyrir fjölmiðlafólk og þeirra starfsmenn.

45

Lið ganga af leikvelli. Athugið sérstaklega öryggi dómara og leikmanna.

60

Seinni hálfleikur hefst.

105

Viðtalsveggur tilbúinn. Viðtöl rétthafa í beinum útsendingum.

105

Lið ganga af leikvelli. Athugið sérstaklega öryggi dómara og leikmanna.

105

Veitingar fyrir leikmenn beggja liða og dómara eftir leik.

115

Leikmenn og þjálfarar klárir í viðtöl.

120

Uppgjör í bikarleikjum. Áhorfendatölur til KSÍ. Leikskýrsla skráð á vef KSÍ.

