SUS Spar Nord Cup Dommerbordsvagt - information
Mød i god tid!

Det vil sige mindst 10-15 minutter før din vagt, så du har mulighed for at blive sat ind i funktionerne ved
dommerbordet. Hvis du ikke selv sørger for transporten til den pågældende hal, kan den gratis stævnebus
benyttes (køreplan kan ses på www.sus-cup.dk og opslag i hallerne).

Dommerbordet!

Sæt dig godt ind i funktionerne, og vær opmærksom på. Tal evt. med den halansvarlige eller stævneledelsen
herom.

Kampafvikling!

På dommerbordet ligger en spilleplan med angivelse af hold, pulje og dommere. Sørg for, at kampene
startes til den anførte tid, så spilleplanen kan overholdes dagen igennem. Der er afsat 5 minutter ekstra pr.
kamp, inkl. 1 minuts pause mellem halvlegene. Uret stoppes i halvleg og ved spilstop (når dommer viste
time-out).
Sørg for at udlevere og indsamle skiftetrøjer (sidstnævnte hold skal skifte trøjefarve) samt sørge for at
udlevere/indsamle kampbolden ved dommerbordet, hvis holdene ikke selv har medbragt bold.

Resultater!
Straks efter hver kamp sendes en sms til stævneledelsen på

mobiltelefon 23 46 76 26

Skriv: SUS "Kampnr." (se i programmet)" "Mål hjemme" - "Mål ude"
- f.eks. SUS 1104 3-5 – eller hvis der er flere: SUS 1104 3-5 SUS 1105 7-2
Resultatet kan dog også om nødvendigt indtelefoneres til stævnekontoret efter kampen (40 19 31 80).
Derfor håber vi, at du vil medbringe en mobiltelefon. Hvis ikke du har muligheden, kan du få den
halansvarlige i hallen til at sms'e eller indtelefonere kampresultater.
Husk også at skrive det korrekte resultat på stævnelisten på dommerbordet.
Ved spørgsmål om resultater og stillinger kan der henvises til den halansvarlige eller stævnekontoret. På
smartphones kan anvendes QR-koden på programmet eller på skilte.

Turneringsafvikling!

Opstår der problemer, f.eks. skader som forsinker kampene, hold, som ikke er mødt frem i god tid, dommer,
som ikke er mødt op el. lign., så kontakt hallens hal-ansvarlige omgående eller stævnekontoret.
Ved afvikling af finaler herunder præmieoverrækkelse vil den hal-ansvarlige og stævnekontoret være til
stede.

Udvisninger og protester!

Er der regelspørgsmål. f.eks. ved 3. gangs udvisning, bortvisning eller protest, kontakt Lene Jørgensen på
stævnekontoret i Ullerslev på tlf. 40 19 31 80.

Stævneledelse!

Til dommerbordsvagterne vil der kunne komme spørgsmål og henvendelser fra holdene i hallen om praktiske
ting o.a. Vi håber, at du som dommerbordsvagt vil være behjælpelig med at løse tingene, eller henvise til
den hal-ansvarlige i hallen eller stævneledelsen.

Forplejning mm.

Dommerbordsvagterne får kupon af den halansvarlige til køb i hallens cafeteria. Desuden får du udleveret en
SUS Cup Crew t-shirt, som du kan beholde – og som du får gratis adgang med, når SUS Nyborg søndag
klokken 16.30 spiller 2. divisionskamp mod Ajax i hal 1 i Ullerslev.
Mange tak for hjælpen – god vagt!
Venlig hilsen SUS Håndbold
Lars Nørhave – 20 26 58 72

