Skýrsla eftirlitsmanns um dómara 2020

Skýrsluna ber að senda til KSÍ innan 36 stunda. - Netfang: eftirlit@ksi.is

Mót
Heimalið
Útilið
Leikvöllur
Dagur/tími
Úrslit leiks:
Hálfleiksstaða
Lokastaða eftir framlengingu
Mörk í vítakeppni

Ástand leikvallar
Veðurskilyrði
Aðstæður leiks - aðrar
Erfiðleikagráða

Einkunn

*

Dómari
Aðstoðardómari 1
Aðstoðardómari 2
Fjórði dómari
Eftirlitsmaður
* Skrá í einkunnahólfið til hægri hver einkunnin hefði orðið án "einu augljósu mistakanna"

Erfiðleikagráða leiks (skal metin fyrir hvern og einn meðlim teymisins sérstaklega)
1
2
3

Eðlilegur
Nokkuð krefjandi
Mjög krefjandi

Eðlilegur leikur með fá krefjandi atvik fyrir dómarana að fást við
Erfiður leikur með nokkrum erfiðum ákvörðunum fyrir dómarann
Mjög erfiður leikur með mörgum erfiðum ákvörðunum fyrir dómarann

Einkunnaskali
9,0-10
8,5-8,9
8,4
8,3
8,0-8,2
7,9 *
7,8 *
7,5-7,7
7,0-7,4
6,0-6,9

Framúrskarandi
Mjög góður. Mikilvæg(ar) ákvörðun/ákvarðanir réttar
Góður. Samkvæmt væntingum
Góður, en úrbóta þörf í einu atriði
Ásættanleg frammistaða - úrbóta þörf í mikilvægum atriðum, þ.m.t. agarefsingu(m) sleppt
Ein augljós mikilvæg mistök, einkunn annars 8,3 eða hærri
Ein augljós mikilvæg mistök, einkunn annars 8,0-8,2
Undir væntingum / Slæm leikstjórn / Slæm agastjórnun
Olli vonbrigðum. Undir væntingum ásamt einum augljósum mistökum, eða frammistaða með tveimur eða
fleiri augljósum mistökum
Óásættanleg frammistaða

1. kafli. Skilningur og túlkun knattspyrnulaganna / leikstjórn, taktísk nálgun og
meðhöndlun sérstakra atvika. Skrá lykilatriðin (LL) í atvikalýsingar
+ Eðlilegt
Samræmi í refsingum fyrir leikbrot - greinarmunur á leikbrotum og drengilegum átökum
Leikmenn verndaðir fyrir alvarlega grófum leik
Viðbrögð við "RUPL-i" og þegar vænlegar sóknir eru stöðvaðar með ólöglegum hætti
Framkvæmd við föst leikatriði, s.s. 9,15m o.s.frv.
Beiting hagnaðar, liðshagnaður, hagnaður kallaður til baka, hagnaðarmerki, bíða og sjá o.s.frv.
Merkjagjöf, notkun flautu, líkamstjáning o.s.frv.
Hvernig var tekið á uppgerð, mótmælum, leiktöfum o.s.frv.
Atvikalýsingar, lykilatriði
Mín

Skýring

2. kafli. Agavald, stjórnun leikmanna, varamanna, liðsstjórnar (boðvangs). Skrá lykilatriðin
(LL) í atvikalýsingar
+ Eðlilegt
Viðeigandi og samræmdar agarefsingar - skýr lína gefin
Spjöld sýnd á skýran hátt, hver á í hlut, takmarkaðar samræður við leikmenn
Ekkert hik við "skylduspjöld" (RUPL, vænleg upphlaup, óíþróttamannsleg framkoma o.s.frv.)
Ofsaleg framkoma og alvarlega grófur leikur - skilyrðislaust rautt spjald (merkið við ef við á)
Viðeigandi viðbrögð við framkomu á boðvangi
Atvikalýsingar, lykilatriði
Mín

Skýring

3. kafli. Líkamlegt atgervi. Skrá lykilatriðin (LL) í atvikalýsingar
+ Eðlilegt
Ávallt nálægður flæði leiks og ekki fyrir eðlilegum gangi hans
Sveigjanleg notkun hornalínukerfis
Getur séð og hefur tilfinningu fyrir því hvert leikur færist næst
Fer inn í vítateig þegar þess gerist þörf
Árangursríkar staðsetningar í föstum leikatriðum (s.s. hornspyrnum, aukaspyrnum o.s.frv.)
Atvikalýsingar, lykilatriði
Mín

Skýring

4. kafli. Samvinna, persónuleiki og almenn umsögn um frammistöðu og heilræði til framtíðar

5. kafli. Atriði sem rædd voru við dómarann
Jákvæð atriði
1
2
3
Atriði til umhugsunar

1
2
3

6. kafli. Aðstoðardómari 1. Mat á frammistöðu
+ Eðlilegt
Réttar rangstöðu ákvarðanir og góð notkun á "bíða og sjá" tækninni
Góðar staðsetningar og hreyfingar
Góð einbeiting og samvinna við dómara
Flaggtækni og merkjagjöf
Rétt aðhafst vegna brota í námunda við sig
Viðeigandi stjórnun í föstum leikatriðum (t.d. hornspyrnum, aukaspyrnum og markspyrnum)
Stjórnun leikmannaskipta (ef ekki er 4D við störf)
Atvikalýsingar, lykilatriði. Stutt umsögn (ein setning)
Mín

Skýring

Umsögn

7. kafli. Aðstoðardómari 2. Mat á frammistöðu
+ Eðlilegt
Réttar rangstöðu ákvarðanir og góð notkun á "bíða og sjá" tækninni
Góðar staðsetningar og hreyfingar
Góð einbeiting og samvinna við dómara
Flaggtækni og merkjagjöf
Rétt aðhafst vegna brota í námunda við sig
Viðeigandi stjórnun í föstum leikatriðum (t.d. hornspyrnum, aukaspyrnum og markspyrnum)
Atvikalýsingar, lykilatriði. Stutt umsögn (ein setning)
Mín

Skýring

Umsögn

8. kafli. Fjórði dómari. Mat á frammistöðu
+ Eðlilegt
Framkvæmdaatriði fyrir leik, í hálfleik og eftir leik
Stjórnun á boðvangi
Aðstoð við dómgæslu inn á völlinn, einbeiting og samvinna við dómara
Stjórnun leikmannaskipta og upplýsingamiðlun til áhorfenda
Stutt umsögn (ein setning). Atvikalýsingar (með tilvísun í mínútur ef EM telur þeirra þörf)
Mín

Umsögn

Skýring

Áminningar
Númer eða nafn

Lið

Mínúta

Skýring (notið númerin hér að neðan)

Skýring á áminningu: 1 Mótmæli, - 2 Leiktafir, - 3 Óíþróttamannsleg framkoma, - 4 Gróf framkoma,
- 5 Grófur leikur, - 6 Endurtekin brot, - 7 Annað (skýring frá eftirlitsmanni)

Brottvísanir (skráið númer eða nafn, lið, mínútu og ástæðu)
Númer eða nafn

Lið

Mínúta

Skýring

Önnur alvarleg atvik

Viðbótarumsögn eftirlitsmanns um dómara og aðstoðardómara
EM geta nýtt þetta pláss til þess að koma að frekari texta sem tilheyra öðrum köflum skýrslunnar.

