Hur en förening går till väga för att önska sig tredomarsystem
Bakgrund
Idag har vi inte möjlighet att tillsätta tredomarsystem i alla serier som önskar
det. För att tillgodose önskemål på bästa sätt finns möjlighet att önska tre
domare till vissa matcher. Det är domaravdelningen på Stockholms
Fotbollförbunds kansli som avgör om det är möjligt att tillsätta tredomarsystem
till önskad match.
Förutsättningar
Endast damer div. 3, herrar div. 6 och 7 kan önska tredomarsystem.
Om matchen spelas på en lördag kan inte tredomarsystem tillsättas, undantaget
damer div. 3. Anledningen är att merparten av ordinarie matcher som spelas
med tredomarsystem spelas lördagar och det lider brist på domarteam. Även
söndagsmatcher blir svårt att tillsätta, men där finns chansen. Ett lag kan få sin
önskan om tredomarsystem uppfylld max 2 gånger per år, undantaget damer
div. 3 som kan önska 4 ggr per år. Ett lag kan önska tredomarsystem till både
hemma- och bortamatcher.
Vem betalar?
Om hemmalaget beställer tredomarsystem betalar hemmalaget för alla domare.
Om bortalaget beställer så betalar bortalaget för de två assisterande domarna
medan hemmalaget fortfarande betalar för huvuddomaren.
OBS! Om det är ett bortalag som beställt assisterande domare i damer div. 3
betalas INTE de assisterande domare via digital domarersättning. Systemet
stödjer inte det.
Hur går man till väga?
Vill man lämna in önskemål om tredomarsystem följer man nedanstående
process:
1) Mejla in önskemål till domare@stff.se Skriv datum, hemmalag, bortalag, plan
och matchnummer. Mejlet ska skickas senast 14 dagar innan match.
2) Avvakta svar.
3) Om ni får ett positivt svar, meddela motståndarna att matchen kommer
spelas med tredomarsystem.
4) Domarna betalas på plats som vanligt enligt ovanstående princip.
Om matchen ni vill önska er tredomarsystem till behöver flyttas, börja med att
kontakta domare@stff.se. Kontrollera om det är möjligt att få tredomarsystem
innan ni flyttar matchen så ni slipper en matchflytt i onödan. Om ni vill flytta
matchen, kontakta motståndarna för att få deras godkännande av matchflytten.
Ordinarie taxa för matchflytt kommer att debiteras.
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