Matchdelegat Superserien 2019
Fyll i så noggrant du kan. Observera att match delegatens uppgift är att se till att deltagande lag inte i onödan bryter
mot TB.
Rapporten ska lämnas senast 48 timmar efter matchens slut till SAFF:s Kansli och deltagande föreningar.

Datum:

Ort:

Arena

Hemmalag:

Gästande lag:

TV-match:
Ja
Nej

Planerad tid för Kick-Off:

Faktisk tid för Kick-Off:

Total matchtid:

Huvuddomare:

Matchdelegatens (MD) namn:

MD E-post:

MD Mobilnummer:

Checklista dagarna innan match:
Kontakta matcharrangören och meddela din ankomst.
Kontakta SAFF för aktuell licenslista.
Kontakta TU för gällande dispenser och U19 spelare.
Se till att du har tillgång till den senaste versionen av TB.
Är preview för hemmalag publicerad?
Är preview för gästande lag publicerad?
Kontakta Gransknings gruppen (GG) för godkänd speaker och expertkommentator. (TV)
Direkt innan match:
Kom till arenan två timmar innan Kick-Off.
Kontakta lagens lagledare och bestäm tid för licenskontroll.
Kontrollera spelfältet enligt nedan.
Utför licenskontroll på båda lagen enligt nedan.
Lämna avstämda spelarlistor till domaren senast 60 minuter före Kick-Off.

Efter match:

Under match:

Sammanställ rapporten och skicka in den enligt ovan.

Checklista TB-kraven.
Checklista intryck.
Övriga iakttagelser.

Licenskontroll:
I licenspärmen ska finnas:
Kryssa av det som finns i licenspärmen för HEMMALAGET.
Meddela huvud domaren om något av detta saknas. Meddela lagledaren konsekvenserna av att spela med icke
godkända spelare.
Godkända hälsoundersökningar för samtliga spelare.
Signerade licensformulär för samtliga spelare.
Utdrag från IOL på samtliga seniorspelare som licensierats.
Utdrag från IOL på samtliga coacher med Superserielicens.

Kryssa av det som finns i licenspärmen för det GÄSTANDE LAGET.
Meddela huvud domaren om något av detta saknas. Meddela lagledaren konsekvenserna av att spela med icke
godkända spelare.
Godkända hälsoundersökningar för samtliga spelare.
Signerade licensformulär för samtliga spelare.
Utdrag från IOL på samtliga seniorspelare som licensierats.
Utdrag från IOL på samtliga coacher med Superserielicens.

Vid tiden du bestämt med lagledaren om licenskontroll måste samtliga spelare vara närvarande. De ska vara
uppställda i nummerordning.
Endast i undantagsfall kan avstämning av spelare ske vid separat tidpunkt.
Kontrollera följande:
Identitet. Räcker om lagledaren garanterar identiteten. Om du är osäker begär ID-handling.
Spelaren har samma nummer som han ska ha enligt spelarlistan.
Alla spelare som finns på spelarlistan är närvarande och är sannolikt redo för spel.

Hemmalaget:

Antal ombytta:

Antal U19:

Övrigt:
Enhetlig klädsel stab.
Enhetlig klädsel spelare.
Rena spelarområden.

Gästande lag:

Antal ombytta:

Antal U19:

Övrigt:
Enhetlig klädsel stab.
Enhetlig klädsel spelare.
Rena spelarområden.

Spelfältet:
Kryssa i:
Fullt kritad plan med 5 - och 10- yardslinjer.
1 yards markeringar.
Kritade siffrror i korrekt storlek.
Raka målstolpar.
Förankrad och säker målställning.
12 pyloner.
Extra kedja och downbox.

Arenan:
Kryssa i:

forts:

Rum för dopingkontroll.

20 VIP-platser.

Pressrum med mixed zone.

Rum för matchdelegat.

Inhägnad arena.

2 kamerapositioner (4 m höga) (TV)

Tillgängligt för funktionshindrade.

Bredband 100/100 Mb (TV)

Utrymningsplan.

Kommentatorsplatser (TV)

Rum för behandling av skadade.

Mygga till domaren

Defilibrator.

25/40 sek klocka.

20 platser för media.

Resultattavla med matchklocka.
Enligt nedan....

Funktionärer:
Kryssa i:

Forts:

Minst två statistikförare.

Speaker godkänd av GG (TV).

Två klockskötare.

Expertkommentator godkänd av GG (TV).

Kedjelag (tre pers).

Två hjälpredor till TV-produktionen (TV)

Bollkallar (minst två).

Matchvärd bortalag.

Läkare med väst.

Matchvärd domarlag.

Arrangemang:
Kryssa i:
Presentation av starters eller likvärdigt.
Nationalsång.
Halvtidsshow.
Matchprogram.
Servering.
Resultatservice från andra matcher.
Uppförande hemmalag:

Instäm. inte

Instäm.

Instäm. inte

Instäm.

Instäm. inte

Instäm.

Godkänt

Uppförande gästande lag:

Godkänt

Uppförande publik:

Godkänt

Betyg på arrangemanget i helhet:

Uselt

Inte bra

Kryssa i vad du tycker.

Här fyller du i övriga kommentarer till dina iakttagelser:

OK

Bra

Super

