NYHETSBREV FRÅN DOMARKOMMITTÉN – NR 6 SÄSONGEN 2019/2020

Första mötet för det nya året men sjätte mötet för säsongen hölls några dagar efter
Hallbybollen via plattformen teams.

Domartillsättning
I samband med Hallbybollen genomfördes en distriktsdomarutbildning och vi har nu några
nya domare. Tyvärr är situationen dock fortfarande ansträngd och därför är det viktigt att
domarna sköter sina krysslistor och förvarna i god tid om man inte kan döma en tilldelad
match.

Ungdoms-DM i Vetlanda 29/2
DK kommer som tidigare år tillsätta domare och funktionärer till finalspelet i Vetlanda. Det
kommer även att finnas mentorer på plats.

Midvinterträff i Vetlanda den 28/2
I samband med finalspelet för Ungdoms-DM i Vetlanda kommer DK arrangera en domarträff.
Ni som är distriktsdomare och högre inom vårt distrikt kan redan nu boka in den 28 februari.
Inbjudan och info kommer inom kort.

Punktmarkering
På DK-mötet diskuterade vi bl.a. punktmarkeringen. Det har varit en del diskussioner mellan
ledare och domare och vi vill därmed förtydliga följande.
För U16 och yngre är det inte tillåtet att punktmarkera. Definitionen av punktmarkering
vållar ofta missförstånd bland domare, spelare och ledare. Tävlingsbestämmelserna för barn
och ungdom säger så här:
2:5 Förbud mot punktmarkering
För U16 och yngre är det inte tillåtet att punktmarkera motspelare det vill säga ensidigt följa
en (1) eller två (2) icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika
många spelare ovanför frikastlinjen som det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är
det inte att betrakta som punktmarkering.
Utifrån denna text florerar många olika tolkningar och ytterst är det domaren som avgör och
har det slutgiltiga beslutet, hens tolkning i matchsituation gäller. Observera dock att det är
ovan text som är beslutsunderlag, övriga termer som ofta nämns är enbart tolkningar
(exempelvis följa över zoner etc.). För att se till att detta bedöms så likvärdigt som möjligt är
detta någonting som ofta diskuteras i samband med fortbildningar hos domarna. Några
punkter domarna tittar på är:
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•

Är det ett ensidigt förföljande av en spelare som inte har bollen? Det kan räknas
som punktmarkering om en försvarare hela tiden följer och fokuserar på en
motståndare som inte har bollen. Desto mer anfallsspelarna rör sig, desto snabbare
och enklare går det att göra denna bedömning för domarna. Att som domare se om
en förvarare fokuserar på en anfallare eller följer med i spelet är ofta en svår
bedömning. Därför kan det ta tid att bedöma en punktmarkering.

•

Hur många spelare följs? Följer försvarande lag efter tre eller fler spelare är det inte
punktmarkering. Det kan enbart räknas som punktmarkering när en eller två spelare
följs. Är det tre eller fler räknas det inte som punktmarkering.

•

Är det utanför frikastlinjen? Är det innanför försvarande lags frikastlinje kan det inte
räknas som punktmarkering.

Om domarna bedömer att en försvarsspelare punktmarkerar bör lagansvarig ledare (A) få en
uppmaning att se till att det upphör. Om det fortsätter ska lagansvarig ledare bestraffas
progressivt.

Uppdateringar i EMP
En ny version av Digimatch/EMP har kommit ut.
Byt tröjnummer på spelare
En funktion som byter tröjnummer under match. Den justerar laguppställning, händelser
spelaren varit 'med i' samt 'knappnummer'.
Det ska förhoppningsvis underlätta en del.
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Automatisk komplettering av domarnamn
En automatkomplettering från en domarlista när man börjar skriva domarnas namn
(domarlistan är rätt kort nu,men kommer kompletteras efterhand)

Om du har frågor eller synpunkter kring DKs arbete är du välkommen att kontakta oss på
dk@smalandblekingehandboll.com.
Nästa DK-möte är planerat till tisdagen den 4 februari 2020.
Tidigare nyhetsbrev hittar du under Arkiv Nyhetsbrev.
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