Arbeidsinnstruks for sekretær og tidtaker
Sekretæren: Kontrollerer kampprotokollen (bare de
spillere som er oppført der, er deltakerberettiget), og sammen med tidtakeren
kontrollerer sekretæren inntreden av
spillere som er kommet til etter kampen er
begynt, og av utviste spillere.

Tidtaker
og
sekretær

				

			

Tidtaker: - kontrollerer:
- Spilletiden, dommerne avgjør når kampuret skal
stoppes og startes, unntatt ved lags-timeout.
Da stopper du tiden direkte.
- Inntreden av en ikke berettiget spiller (stopp tiden og blås i fløyta)
- Tiden for utviste spillere
- At tiden blir blåst av ved halv og fulltid.

* Fører kampprotokollen med de nødvendige
Gjøre seg fortrolig med bruken av tidtakeruret,
anførsler.
hvordan en stopper og starter det, i god tid før kamp!
- MÅL
noteres som		
I

Time-out er obligatorisk når:
- Advarsler
noteres som
X
- En utvisning, diskvalifikasjon eller utelukkelse er idømt.
- Utvisninger
noteres som		
X
- En lags time-out er tildelt
- Diskvalikasjoner noteres som		
X
- Det kommer et fløytesignal fra tidtaker eller delegat
- Utelukkelser
noteres som		
X
- En samtale mellom dommerne er nødvendig (Regel 17.7)
- Lags time-out

Felles oppgaver
- At antall spillere og ledere på innbytterbenken er i samsvar med reglene
- Sammen med sekretæren, inntreden av spillere som er kommet til etter at kampen har begynt
inn – og uttreden av innbyttere
Feil innbytte

Ikke blås feil innbytte der hvor feilende spiller ikke har innvirkning eller tjener på feil bytte.
Eks. kommer inn på spillefeltet et skritt eller en fot, eller henter vannflaske som står utenfor spillefeltet.    
Lagleder kan forlate innbytterommet og sitte på tribunen

Hvem stiller ball:

T-S

Førstnevnte lag stiller ball, dommerne skal godkjenne denne.

Spilletid / Spillere
T-S
			
			
			
			
			

Senior kvinner og menn
Jenter / gutter
20 år
Jenter / gutter 15-18 år
Jenter / gutter 12-14 år
Jenter / Gutter
11 år
Jenter / gutter 09-10 år

Utvisning /
Bestraffning

Noter på kamprapporten med X for spiller som ble utvist eller får gult kort
Start utvisningstiden fra det øyeblikket dommeren setter i gang spillet igjen.
Gi laglederen på laget en lapp med nr. på den utviste spiller og tidspunkt når spilleren kan delta i spillet igjen.
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2x30 minutter (10. min pause) Antall spillere:
2x30 minutter (10 min pause)
2x25 minutter (10. min pause)
2x20 minutter (10. min pause)
2x20 minutter (10..min pause)
2x15 minutter (05. min pause)

14				
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14
12
12
10

Spillere kan bli utvist i pausen, utvisningstiden starter når 2.omgang settes i gang. Laget må spille med redusert lag til
utvisningstiden er omme.
Lags-time out
T
		
		
                                 T
               T

T-S

Dersom en leder ber om t-out hos tidtaker blir denne gitt når:
t-out skiltet er overlevert til sekretariatet (levert i hånd eller lagt på bordet)
ballen er under dette lags kontroll.
Er dette innfridd, blåser tidtaker i fløyta, stopper klokka og peker på laget som har bedt om timeout
Du lar det så gå 50 sekunder etter av dommeren har vist t-out tegnet, etter dette blåser du i fløyta for at spillet skal bli
gjenopptatt om 10 sekunder (NB bruk en egen klokke til å ta time-out tiden – 50sekunder).
NB! Har et lag levert skiltet i sekretariatet kan de IKKE ta det tilbake.(gjelder når laget er i besittelse av ballen, har ikke laget
ballen skal skiltet leveres tilbake.
NB! Et lag har kun 1 lags time-out pr. omgang i ordinær spilletid.
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Ved spillemål noteres dette i kolonnen for spillemål. Vær nøyaktig
Ved 7-meter kast skal målet noteres i 7M kolonnen. Vær nøyaktig!
Gjør dette synlig på resultattavlen umiddelbart.

T-S

Notering av mål

Halvtid:

               T   
T
S

Bruk automatisk signal, hvis ikke brukes fløytesignal.                
Tar tiden for pausen.
Sjekker halvtidsresultatet, advarsler og utvisning med dommerne.

			Frikast som skal utføres etter at spilletiden er slutt, er det ingen anledning for forsvarende lag å bytte spillere. Skjer dette
skal spilleren utvises, hvis flere spillere bytter – skal kun en spiller bestraffes. Angripende lag kan kun bytte en spiller.

Spiller ikke           T-S                   Blås i fløyta slik at dommerne får deres oppmerksomhet og stopp klokka.
oppført i kampT
Du stopper klokken når dommerne har vist time-out tegnet.
rapporten:
Spilleren føres inn i kampprotokollen og ansvarlig lagleder skal i dømmes progressiv bestrafning
			
av dommerne.
NB! VIKTIG OG VÆRE NØYAKTIG MED DETTE:
Kampslutt:                T  
Bruk automatisk sluttsignal, hvis ikke benyttes fløyte.
S
Summer kolonnene mål og 7M for hver enkelt spiller.
S
Påse at antall scorede mål pr. spiller samsvarer med sluttresultatet nesten nederst på kamprapporten, samt at dommerne
kontrollerer sluttresultatet og signerer kamprapporten.
			
Frikast som skal utføres etter at spilletiden er slutt, er det ingen anledning for forsvarende lag og bytte spillere. Skjer dette skal
                                                      spilleren utvises, hvis flere spillere bytter – skal kun en spiller bestraffes. Angripende lag kan kun bytte en spiller.
Arbeidsplassen:		
		
T-S

Ingen andre skal oppholde ved bordet.Man skal ha god utsikt til begge innbytterommene
Reserveklokke Kun lagsansvarlig kan henvende seg til sekretariatet under kampen
Skriv navnene deres med trykte bokstaver på kamprapporten + klubbtilhørighet.
TAKK FOR AT DU STILLER OPP FOR KLUBBEN DIN
S = Sekretær T = Tidtaker

Slik
gjør
vi
det:

