Matchprotokoll 2022
Bortalag

Hemmalag
Matchdag

Matchstart

Plats/Arena

Slutresultat: H
Licensnr.

HD
UMP
HL
LD
BD
FD
SD

Division

B
Domare, namn

1

2

Matchslut

Halvtid: H

Matchtid

Publik

B
Förening

3

4

5

1

2

Tränarens uppförande H

Tränarens uppförande B

Spelarnas uppförande H

Spelarnas uppförande B

Antal Utdömda straff Hemma
För tidig start
Defensiv offside
Fasthållning
Blockering i ryggen
Avbytesregelbrott
Sen tackling
Defensiv passningsstörning
Osportsligt uppförande
Illegal uppställning
Personligt regelbrott

Antal Utdömda straff Borta
För tidig start
Defensiv offside
Fasthållning
Blockering i ryggen
Avbytesregelbrott
Sen tackling
Defensiv passningsstörning
Osportsligt uppförande
Illegal uppställning
Personligt regelbrott

Nr

Utvisningar

Lag

3

4

5

Anmälan till
Bestraffning
enl. TB kap:5
Ja

RUTINER
Detta är ett utdrag av det viktigaste ur domarbestämmelserna, bland annat beskrivna i
Tävlingsbestämmelserna kapitel 7.
1. Domare ska vara i kontakt med arrangör senast fem dygn innan match.
2. Domare ska infinna sig på matchplan senast 2 timmar före matchstart. Domare ska genast genomföra
domarkonferens, kontrollera domarklädsel och övrig utrustning.
3. Domare fyller i matchprotokoll och ser till att en spelarlista per lag fylls i av behörig personal. Eventuella
kontroller ska göras av spelande lagens lagledare. Spelarlistorna ska lämnas in till huvuddomaren senast en
timme före matchstart.
4. Huvuddomaren ska inom en timme efter matchens slut rapportera slutresultatet via e-post till
resultat@amerikanskfotboll.com
5. Huvuddomaren ansvarar för att uppgifterna på matchprotokollet, inkl. samtliga utdömda bestraffningar,
uppdateras i i-ref snarast, dock senast ett dygn efter matchens slut. De båda spelarlistorna och eventuella
incidentrapporter scannas och skickas via e-post till kansliet@amerikanskfotboll.com
6. Superserien Herr minst 5 domare med elitlicens
Superserien Dam minst 5 domare med seniorlicens eller högre
Div 1 minst 5 domare med seniorlicens eller högre
Div 2 minst 5 domare med minst seniorlicens eller högre
U19-matcher minst 3 domare med juniorlicens samt 2 med seniorlicens eller högre U17-matcher minst 3
domare med juniorlicens samt 1 med seniorlicens eller högre U15-matcher minst 4 domare med juniorlicens
eller högre
Flagg & PeWe minst 3 domare med juniorlicens eller högre
Straffavgift: 1 000 kr per domare och licensnivå.
7. Arvode 2022 per match och domare
Superserien 1 200 kr
Division 1
800 kr
Division 2
600 kr (eller överenskommen dagsersättning i turneringar)
U19
600 kr
500 kr
U17
400 kr
U15
Flagg/PeeWee 200 kr (eller överenskommen dagsersättning i turneringen)
Reseersättning tillkommer, reseersättningen ska motsvara kostnaden för körning mellan arenan och
domaransvarig förenings domares bostadsort(er). Om domaransvarig förening tillsätter domare med en ökad
resekostnad mot 1 bil från domaransvarig förenings ort till matchort kan arrangören ansöka om mellanskillnaden
från TU. Den domaransvariga föreningen faktureras sedan enligt detta beslut. Milersättningen är under 2022 av
Förbundsstyrelsen fastställt till 18,50kr/mil. Vid långa avstånd ska domare och arrangör gemensamt leta efter
billigaste alternativ, i Superserien kan reseersättning för två bilar per domarlag betalas.
8. Det åligger lagansvariga från de båda spelande lagen att kontrollera licensnivå på domarna i SWE3:s domarlista
(i-ref). Domare ska på begäran visa upp giltig legitimation.
9. Om en domare önskar göra anmälan mot någon/några som gjort en förseelse enligt Tävlingsbestämmelserna
kapitel 5 dvs. RF:s bestämmelser kapitel 14 skall detta göras på separat formulär, Anmälan till bestraffning.
Markera på framsidan av detta matchprotokoll och i-ref att så kommer att ske. (Även andra än domare kan göra
sådan anmälan.)
10. Protestförfarande står beskrivet i Tävlingsbestämmelserna kapitel 6. Generellt gäller att protest mot domslut
under match ska ske innan nästa spel (eller om det gäller klockan; innan innevarande period är över.) Protest mot
förseelse i TB ska skickas in med tillhörande protestavgift (500:-) senast tre dygn efter match.
Resultatrapportering till (inom 1 tim):
resultat@amerikanskfotboll.com
Uppgifterna i Matchprotokoll uppdateras in i i-ref
(inom 1 dygn)
https://iref.saff.se

Spelarlistor och incidentrapporter
Scannas och skickas med e-post till:
kansliet@amerikanskfotboll.com
eller i original till SWE3, Idrottens Hus, Box 11016,
100 61 Stockholm

Matchrapport med anledning av särskilt Coronaprotokoll gällande tävlingsverksamhet inom SWE3
Denna del av matchrapporten skall fyllas i av huvuddomaren i samråd med övriga domarlaget efter matchen
och skickas till kansliet@amerikanskfotboll.com senast 24 timmar efter matchens slut.

1. Hur upplevde ni att arrangerande förening som helhet följde Coronaprotokollet?
Gradering 1-6 (1-dåligt, 6-utmärkt)
1

2

3

4

5

6

Kommentarsfält

2. Hur upplevde ni att gästande förening följde anvisningarna i Coronaprotokollet?
Gradering 1-6 (1-dåligt, 6-utmärkt)
1

2

3

4

5

6

Kommentarsfält

3. Hur upplevde ni domarnas arbetssituation med hänsyn till Coronaprotokollet?
Gradering 1-6 (1-väldigt osäker, 6–säker)
1

2

3

4

5

6

Kommentarsfält

4. Hur upplevde ni att matcharrangemanget som helhet följde Coronaprotokollet?
Gradering 1-6 (1-dåligt, 6-utmärkt)
1

2

3

4

5

6

Kommentarsfält

5. Övriga reflektioner med anledning av Coronaprotokollet?

Coronaprotokollet går att hitta på https://swe3.se/information-verktyg

