DOMAROBSERVATÖRSRAPPORT

ÅNGERMANLANDS FOTBOLLSFÖRBUND

Var vänlig flytta markören mellan fälten i blanketten genom att klicka med musen.
För att fylla i 4 Fysisk kondition: Ställ markören i rutan och använd rullisten.
För att kryssa i rutorna på 4, 9, och 10: Klicka i rutan för kryss, klicka en gång till för att ta bort kryss.
LAG A:

LAG B:

Ort:

Datum :

Slutresultat:

Halvtidsresultat:

Division:

Bedömningsskala:

Svårighetsgrad:
Svårighetsgraden måste integreras i
betyget och ska bedömas separat för varje
funktionär i förhållande till matchens
innehåll.

9.0 - 10
8.5 - 8.9
8.4
8.3

Utmärkt prestation (enastående)
Mycket bra (viktigt/viktiga beslut är tagna korrekt)
Bra (förväntad nivå)
Bra men med ett område att förbättra

8.0 - 8.2

Insats med viktiga områden att förbättra, t ex uteblivna disciplinära åtgärder,
bristande matchledarskap och/eller missad varning
Ett tydligt viktigt misstag (annars 8.3 eller högre)
Ett tydligt viktigt misstag (annars 8.0 – 8.2)
Under förväntan (svag kontroll, viktiga områden att förbättra)
Svag (under förväntan och ett större tydligt misstag eller mer än ett större
tydligt misstag)
Oacceptabelt

7.9
7.8
7.5 - 7.7
7.0 - 7.4
6.0 - 6.9

Domare:

Hemort

Dom
AD1
AD2
Domarobservatör:
Betyget i högra rutan avser betyget om inte viktiga misstag gjorts
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Klockan:

Betyg

Betyg*

Normal match, som innehåller
Normal

få svåra situationer för
domarna.

Ganska
svår

Svår match, med några svåra
beslut för domarna.

Mycket
svår

Mycket svår match, med många
svåra beslut för domarna.

Svårighetsgrad

DOMARE
Tillämpning och tolkning av Spelreglerna (kontroll av matchen, matchledning, taktiskt tillvägagångssätt och hantering av speciella
matchsituationer per minut). För förenklad rapport innefattar det även: Kontroll av disciplin och hantering av spelare ledare (bänken)
Kommentarer:

Minut
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Beskrivning av situationen

Fysisk kondition:

Placering och rörelsemönster:
+

Förväntad

Alltid nära spelet, följer hela tiden spelet och påverkar inte spelet
Flexibelt diagonalsystem
Förmåga att förutse händelse (spelförståelse)
Går in i straffområdet när det behövs
Effektiv placering vid fasta situationer/död boll ( d.v.s. hörnspark, frispark, inspark)

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

Beskrivning av situationen

Samarbete med assisterande domare:

Allmänna kommentarer, utlåtande om prestation och personlighet:

Punkter som diskuterats med domaren:
Positiva punkter:

1)
2)
3)

Punkter att förbättra:

1)
2)
3)
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ASSISTERANDE DOMARE 1
Assisterande domarens prestation (ange några viktiga beslut och ange minut):
+

Förväntad

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
Effektiv kontroll vid fasta situationer / död boll ( d.v.s. hörnspark, frispark, inspark)

Kommentarer:

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

ASSISTERANDE DOMARE 2
Assisterande domarens prestation (ange några viktiga beslut och ange minut):
+

Förväntad

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
Effektiv kontroll vid fasta situationer / död boll ( d.v.s. hörnspark, frispark, inspark)

Kommentarer:

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 i matchen. Gäller hela teamet.
(Avgör om detta skall meddelas coachen omgående.)
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