Till Smålandsföreningarna

Jönköping 2018-02-16

Elektronisk spelarförteckning 2018
Här kommer viktig information gällande spelarförteckningarna i seriespelet!
Alla seniorserier, Herr och Dam, Junior P18 Herr samt F16 Dam och från 2017
alla Ungdomsserier 10-16 år, administrerar spelarförteckningarna via FOGIS.
Här skapar föreningarna sina spelarförteckningar före match, skriver ut i minst
två ex. (Gör gärna tre ex. så kan man lämna ett ex till speaker/matchvärd också)
och tar med till matchtillfället samt här godkänner domaren matchresultatet.
Efter matchen gör domaren sedan en händelserapportering så målskyttar,
varningar, utvisningar och publiksiffra syns på matchen på vår hemsida!
Handläggning serier med distriktsdomare:
Alla seniorserier, Herr och Dam, Junior P18 Herr, P16 samt F16 Dam.
 Innan match skapas en spelarförteckning som tas med till matchen i
minst två exemplar. Gör gärna tre ex. så kan man lämna ett ex till
speaker/matchvärd också. Manual bifogas!
 Glöm inte stryka eller lägga till spelare om ändringar skett nära inpå
matchstart. Spelarförteckningen ska vara komplett med rätt spelare och
tröjnummer.
 OBS! Efter matchen godkänner ledaren samt domaren
matchnoteringar precis som vanligt med en underskrift.
Var noga med att kontrollera så målskyttar, varnade och utvisade spelare
stämmer. Se till så domaren också signerar på din domarrapport. Behåll
denna kopia ifall domarrapporten sedan inte stämmer i FOGIS.
 Domaren ska sedan administrera spelarförteckningen/domarrapporten
senast 24 timmar efter spelad match.
 När domaren godkänt spelarförteckningen/domarrapporten finns den för
påseende och utskrift i FOGIS för båda föreningarna i aktuell match.
 Föreningen har sedan i uppgift att senast 72 tim efter match kontakta
domare och kansliet för att korrigera ev. fel i godkänd rapport.
 Läs mer i TB 4 Kap 6 §
Från och med säsongen 2012 flyttades ansvaret för resultatrapportering
över till domaren. Han har en halvtimma på sig att rapportera resultatet via
SMS eller Fogis. Föreningen kan dock fortfarande göra detta och vara
behjälplig. Det är bättre att två gör det än ingen! Detta är ju för att våra tabeller
på hemsidan ska uppdateras så fort matcherna är spelade.
Samtliga senior/juniorserier, F16 Dam och P16, ska händelserapporteras
fullt ut, dvs. med målskyttar, varningar och utvisningar.
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