MANUAL – FOGIS – ELEKTRONISKA DOMARRAPPORTER
FÖRBEREDELSE FÖRE SÄSONGEN.
Se till arbeta med rätt säsong, klicka på ”Säsongen xxxx” och byt till rätt tävlingssäsong
Uppdatera truppen. Gå in på ”Lag” på startsidan
Välj laget (lagnamnet) där uppdateringen ska ske.

Välj fliken ”Trupp” och ”Radera” eller ”Lägg till spelare” från spelarlistan.

Välj sedan fliken ”Personer” för att uppdatera de ledare som ska finnas med kring laget.
För att lägga till ledare välj ”Lägg till person”

Klicka på ”Personer hos xxxxxx”. Välj personen och roll i laget.

Om inte personen finns i listan. Sök fram personen genom att söka på för- och efter
namn eller personnummer.
Finns inte personen registrerad i Fogis? Klicka på ”Ny person” och skapa en ny post

FÖRE VARJE MATCH
Klicka på ”Serienamnet” till vänster. Välj fliken ”Matcher” och klicka på den aktuella
matchens matchnummer.

Klicka på fliken ”Trupp” längst till höger. Välj din trupp genom att välja från en tidigare
match (går ej i första matchen). Även tröjnummer blir då förvalda, eller välj från truppen
eller direkt från spelarlistan. Klicka på kikaren för att få fram detta.

Välj vilka spelare som ska spela i matchen genom att ”bocka i” till vänster och klicka på
”Lägg till” längst ner.

Skriv in tröjnummer på alla spelare och välj kapten, klicka sedan på ”Spara” längst ner.
Ersättare/avbytare behöver inte väljas såvida inte matchen gäller damserie där
huvudklubben måste ange vilka som startar som ersättare/avbytare för att farmarklubben
ska få använda dessa spelare enligt gällande farmarklubbsavtal.

Gör sedan likadant med ledare. Välj ”Ledare” och ”Lägg till”. Klicka sedan på ”Spara”

När allt är klart, skriv ut två exemplar genom att klicka på ”Skriv ut spelarförteckning”

Efter Match
Ansvarig lagledare ska tillsammans med domaren nogsamt gå igenom alla uppgifter i
den komplett ifyllda domarrapporten. Föreningens lagledare ska även se till att
få domarens ”kvittens” på föreningens ex av domarrapporten!
Domaren ansvar för att domarrapporterna omgående rapporteras i Fogis.
Det är föreningens skyldighet att fortlöpande inom ramen för Fogis, förvissa sig om
innehållet i inrapporterade domarrapporter. Förening har rätt att inom 72 timmar från
matchens slut, vid uppenbart skrivfel av domaren, begära rättelse av domarrapport.
Sådan anmälan görs till Skånes FF.
Spelare och berörd förening ansvar för att kontrollera spelares antal varningar och
att spelare som uppnått antal varningar för avstängning inte spelar i nästa match.
Samma ansvar gäller vid utvisad spelare.

