DOMAROBSERVATÖRSSRAPPORT

VÄRMLAND

Var vänlig flytta markören mellan de grå fälten i blanketten genom att klicka med musen.
För att kryssa i rutorna, klicka en gång, för att ta bort kryss klicka igen.

Hemmalag:

Bortalag:

Ort:

Datum:

Slutresultat:

Halvtidsresultat:

Klockan:
Division:

Domare:

Hemort:

AD 1:

Hemort:

AD 2:

Hemort:

Observatör:

Hemort:

Observatör –
mail

Telefon:

Svårighetsgrad:
Domare:
AD 1:
AD 2:

Svårighetsgraden ska bedömas separat för varje funktionär i förhållande till matchens innehåll.
Normal
Ganska svår
Mycket svår

Normal match, som innehåller få svåra situationer för domarna.
Svår match, med några svåra beslut för domarna.
Mycket svår match, med många svåra beslut för domarna.

Sänd in rapporten senast 36 timmar efter spelad match.
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Beskrivning av matchen:

DOMAREN
Placering och rörelsemönster:
+

Normal

Alltid nära spelet. Följer spelet utan att påverka detta.
Flexibelt diagonalsystem
Spelförståelse – förmåga att förutse händelser
Går med in i straffområdet när det behövs
Bra placeringar vid fasta situationer

Tillämpning av regler – detta var bra:

Tillämpning av regler – förbättringsområden:

Allmänna kommentarer – prestation – matchledning:

Ordningsfrågor: Hantering av bänkar, spelare & ledare och allmän ordning. Speciella situationer
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Minut

Beskrivning av situationen

ASSISTERANDE DOMARE 1
Assisterande domarens prestation
+

Normal

Korrekta offsidebeslut och bra tillämpning av “vänta och se”-tekniken
Bra placering och rörelsemönster
Fullgod uppmärksamhet och bra samarbete med domaren
Lämpligt ingripande vid ojust spel i hans närhet
Bra kontroll vid fasta situationer/död boll (d.v.s. hörnspark, frispark, inspark)
Helhetsintrycket

Var vänlig beskriv speciella situationer med angivelse av minut – obligatoriskt om du markerar “-“
(negativ punkt) i en av rutorna ovan:
Minut

Beskrivning av situationen
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ASSISTERANDE DOMARE 2
Assisterande domarens prestation
+

Normal

Korrekta offsidebeslut och bra tillämpning av “vänta och se”-tekniken
Bra placering och rörelsemönster
Fullgod uppmärksamhet och bra samarbete med domaren
Lämpligt ingripande vid ojust spel i hans närhet
Bra kontroll vid fasta situationer/död boll (d.v.s. hörnspark, frispark, inspark)
Helhetsintrycket

Var vänlig beskriv speciella situationer med angivelse av minut – obligatoriskt om du markerar “-“
(negativ punkt) i en av rutorna ovan:
Minut

Beskrivning av situationen

SPECIELLA HÄNDELSER

Avgör om detta skall meddelas coachen omgående.
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