NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 6 SÄSONGEN 2018/2019

DK har haft sitt sjätte möte för säsongen den 15 januari 2019.

UDM
UDM är i full gång och såväl som ledare som domare är det viktigt att ha koll på regler och
bestämmelser (finns HÄR). Vi vill informera särskilt kring följande bestämmelser i DMmatcher:
•

Alla matcher i kvalomgångarna spelas 2x25 min (slutspelsmatcherna i Vetlanda 2/3
spelas 2x20 min).

•

Alla matcher spelas med EMP, listor skickas in i god tid.

•

Överåriga spelare får inte delta, oavsett dispenser i seriespel.

•

Ingen DM-match får sluta oavgjort.
o Vid oavgjort tillämpas Shoot out (se film och info HÄR) i U18 och U15
klasserna.
o U13 och U12 klasserna avgörs vid oavgjort med ”Sudden death”, första målet
vinner. Lottning avgör vilket lag som börjar med boll. Har inget mål gjort efter
som mest 5 minuter avgörs matchen med straffkasttävling där varje
grundomgång innehåller 3 straffar per lag.

Hallbybollen
DK har ett samarbete med Hallbybollen och många distriktsdomare dömde cupen. Mentorer
från SmBl HF var på plats och stöttade både våra egna och andra distrikts domare. Under
cupen genomfördes även en utbildning för nya distriktsdomare, med tillhörande praktik,
vilket innebär att vi hälsar nio nya domare välkomna som distriktsdomare. Hallbybollen gav
således mycket positivt för domarverksamheten.

Senvinterträff
Den 1 mars blir det senvinterträff i Vetlanda för alla distriktsdomare och mentorer. Vi
hoppas att alla kan deltaga.

Utvärdering av TBBU
DK har yttrat sig kring hur man anser att tävlingsbestämmelserna för barn och ungdomar
(TBBU) har fungerat under införandeåret. DK poängterar särskilt vikten av att
bestämmelserna skapar en likvärdighet mellan olika distrikt såväl som mellan seriespel och
USM. Alla distriktsdomare har i en egen enkät haft möjlighet att ge sin syn på TBBU.
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Om du har frågor eller synpunkter kring DKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Nästa DK-möte kommer att äga rum den 26 februari.
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