NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 7 SÄSONGEN 2018/2019

DK har haft sitt sjunde möte för säsongen den 26 februari. Under mötet planerades bl.a.
kursverksamheten för den kommande säsongen för domare och funktionärer.

Kursdatum
DK har nu fastställt följande datum för säsongen 2019/2020:
Distriktsdomarkurs
• 7/9 i Växjö
Distriktsfunktionärskurser:
• Sön 8/9 Jönköping
• Lör 14/9 Ronneby
• Sön 15/9, vi åter kommer med ort beroende på behovet
Förbundsfunktionärskurs
• Lör 7/9 i Växjö

Enkät
Liksom tidigare år skickar DK ut en enkät för att få in synpunkter, tankar och idéer från alla
regions- och distriktsdomare, dels för att utveckla verksamheten men även för att inventera
inför nästa säsong. Enkäten har skickats via mail och kan nås via följande länk:
https://goo.gl/forms/i7NhRkap9TcdvXiH2

Senvinterträff
I samband med UDM-slutspelet i Vetlanda arrangerade DK en senvinterträff med 27
deltagare. Precis som vi hoppades på gav kvällen många skratt och erfarenhetsutbyten.
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Under UDM-slutspelet visades sedan prov på många bra domarinsatser som utvärderades av
våra mentorer. Glädjande nog lyckades vi ha mentorer på alla 31 matcher!

Några punkter vill vi lyfta till föreningarna, domare och
funktionärer
Regler för kvalspel
Vid närmar oss slutet av säsongen och därmed eventuellt kvalspel för några av
distriktets lag. Det är viktigt att både domare, funktionärer och föreningarna är väl
insatta i vad som gäller.
Den av SHF fastställda terminsplanen finns här:
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling.
På SHFs hemsida finns även en sammanställning över alla kval:
http://www.svenskhandboll.se/Handbollinfo/Tavling/SlutspelKval/Slutspelkval1819/

Vid bäst av 3 eller 5 gäller följande:
- Ingen match får sluta oavgjort
- Vid oavgjort vid full tid avgörs matchen enligt regel 2:2 (Förlängning 2x5, 2x5, sedan
Shoot-out)
Se även
• http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_24526/cf_31/thb_20182019_kap_02_sid_04-6_nationella.pdf
• http://www.svenskhandboll.se/imagevaultfiles/id_24524/cf_31/thb_20182019_kap_03_sid_07-24_f-rbund_o_reg.pdf
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EMP
•

LiveScore: DK har uppmärksammat att en del föreningar väljer att inte gå online när
man använder EMP och att man därmed förlorar möjligheten att följa matchen via
LiveScore. Vi önskar därför att föreningarna ser över sina internetuppkopplingar och
att meddela funktionärer vikten att visa matchen via LiveScore.

•

Tränarlicens: Markering av tränarlicens (certifiering) används endast i USM-matcher
och inte i seriespel.

•

Lagansvarig: Det är viktigt att det finns en lagansvarig (ledare A) angivet i
matchprotokollet. För mer information se regelboken: 4:1-4:2.

•

Delegat: Det är viktigt att funktionärerna inte ange delegater eller matchinstruktörer
i våra ungdomsserier och de seniorserier som administreras av distriktet. I de fall det
finnas mentorer ska deras namn alltså inte skrivas in på matchprotokollet. Fältet får
endast användas i de högre serier och en registrering av delegat är alltid förknippat
med en delegatrapport.

Coachingzon
Vi vill uppmärksamma alla föreningar på reglementet kring coachingzonen och hur ledare får
agera under match. DK är medveten om att förutsättningarna är olika i distriktets hallar men
följande ska eftersträvas:
Coachingzon ska finnas i samtliga hallar och är området direkt framför bänken och om det är
möjligt även direkt bakom densamma. Den ska markeras 3,5 meter räknat från mittlinjen.
Linjen startar vid sidlinjen och dras mot väggen. Avbytarbänken ska placeras så att ”första”
platsen, räknat mot mittlinjen, börjar vid markeringen för Coachingzonen. ”Bänk” kan även
vara stolar. Coachingzonen slutar i linje med avbytarbänkens yttersta plats.
Om det inte finns utrymme att placera bänkarna 3,5 m från mittlinjen (t.ex. om de sitter fast i
väggarna) ska ledare ändå respektera avståndet på 3,5 m.

Det är naturligtvis tillåtet för ledare att lämna coachingzonen för att lämna time-out kortet
(i de serier där lagtimeout är tillåtet) eller för att kontakta sekretariatet.
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Av SHFs regelbok framgår att ledarna har rättighet och skyldighet att med beaktande av
spelreglerna under spelets gång leda och instruera sina lag med iakttagande av sportslig och
etisk anda. I serierna för barn- och yngre ungdom (alltså upp till U15) är det tillåtet flera
ledare att stå upp och instruera sina avbytare. Dock får endast en ledare instruera ut mot
spelarna på spelplanen. I övriga serier har endast en ledare rätten att stå upp intill
avbytarbänken. Ledarnas placering eller beteende får dock inte störa spelarnas agerande på
spelplanen, Vid överträdelse av dessa föreskrifter ska ledaren bestraffas progressivt.

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 mars.
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