PM sekretariat seriespel i Futsal 2018-19.
Bemanning
Två personer rekommenderas för samtliga seriematcher i Bohuslän 2018-19.
En person ansvarar för tidtagning och en person ansvarar för de ackumulerade regelbrotten.

Utrustning
Klocka för att hålla ordning på matchtiden, samma klocka används vid ev. utvisningar.
Räkneverk för att hålla ordning på de ackumulerade regelbrotten, förslagsvis
bordtennisräkneverk.
Time-out kort.
Visselpipa.
Tidkort för inträde efter utvisad spelare. Post-it block fungerar bra här. Papper och pennor.

Uppgifter
Tidtagaren sköter klockan. Tiden stannas när bollen går ur spel eller domaren blåser av
spelet. Tiden startas när bollen sätts i spel.
OBS! Vid målkast är bollen i spel först när den lämnar straffområdet.
Personen som ansvarar för räkning av de ackumulerade regelbrotten bör vara väl förtrogen
med skillnaden på indirekta och direkta frisparkar, även med de tecken domarna använder
vid ackumulerade regelbrott. Anteckningar på målskyttar, varningar samt utvisningar skall
föras av sekretariatet.
Vid utvisning lämnas en post-it lapp till laget som fått en spelare utvisad. På lappen anges
den tid då ersättaren får lov att inträda i spel, två minuter efter det att utvisningen
verkställdes. Sekretariatet behåller dessutom en egen lapp med tidsangivelsen.

Time-out.
Vid begäran om time-out lämnas lagets time-outkort till sekretariatet. Om det är möjligt,
meddelar sekretariatet domare 1 att time-out begärts.
När bollen går ur spel nästa gång till det lag som begärt time-outen fördel, blåser
sekretariatet i sin visselpipa och visar att time-out begärts. Därefter genomförs time-outen.
Time-out kan återkallas av laget som begärt den om det görs innan bollen går ur spel till
deras fördel.

Regelfrågor
I herrserien Div.2 är speltiden 2x20 min. effektiv tid.
I ungdomsserierna är speltiden 2x12 min. effektiv tid.

Ackumulerade regelbrott:
- I herrserien Div. 2 gäller: fr.o.m. det sjätte ackumulerade regelbrottet döms en frispark från
den yttre straffpunkten (långstraff).
- I ungdomsserierna gäller: fr.o.m. det fjärde ackumulerade regelbrottet döms en frispark
från den yttre straffpunkten (långstraff).
- när domaren blåst den tredje/femte frisparken som är ett ackumulerat regelbrott ska detta
tydliggöras för spelare och publik innan spelet åter sätts igång.
Detta görs genom att av domaren placerar sig framför sekretariatet, sträcker höger hand
rakt upp och visar alla handens fem fingrar, därefter pekar domaren på avbytarbänken
tillhörande det lag som dragit på sig tre/fem ackumulerade regelbrott.
- domaren kan välja att släppa fördel i stället för att blåsa en direkt frispark om det är till
gagn för laget som blivit felaktigt behandlat. När bollen går ur spel nästa gång kommer
domaren att ställa sig framför sekretariatet. Domaren rullar då underarmarna runt varandra
(hundsim) därefter visar domaren med sträckt arm och så många regelbrott som begåtts
samtidigt som domaren pekar på avbytarbänken tillhörande det felande laget.

Ev. frågor besvaras av domarna på plats.

OBS! Västar skall användas av avbytarna på bänken. Varje lag tar
med egna västar!
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