
Almennt 

Samskiptabúnaðurinn er dýr. Sá sem mætir með 
búnaðinn til leiks skal bera ábyrgð á tækjunum. 


Búnaður er ekki ætlaður í spjall (þó slíkt geti 
viðgengst) og mikilvægt er að muna að búast alltaf 
við hinu óvænta.


Búnaður er til að hjálpa og notaður rétt getur gert 
góða dómara betri. 


Hann kemur ekki í stað grunnatriða í dómgæslu!

Rangstaða 

Dómari: 

1. Hjálpa til með hver leikur boltanum:


1. “Sóknarmaður” (litur sóknarliðs) - 
Sóknarmaður leikur boltanum, getur verið í 
rangstöðu.


2. “Backpass” (litur varnarliðs) - Varnarmaður 
leikur boltanum.


3. Touch - Kemur í kjölfar þess að 
sóknarmaður leikur boltanum.


4. “Nýtt móment” - Dómari metur sem að það 
sé komið nýtt móment. 

Aðstoðardómari: 

Enginn í rangstöðu:


1. “OK” - Þarf ekkert meira


Leikmaður í rangstöðu:


1. Bíða eftir staðfestingu um hver leikur bolta.


2. “Er að bíða eftir nr. x” - Dómari staðfestir. 

3. “Var nr. x í skotlínu?” - Um leið og skot á mark 
og leikmaður fyrir innan.


4. “Rangur-rangur-rangur” - Ekki nóg að lyfta bara 
flaggi. 

Fjórði dómari: 

• Staðfesta þegar hann er að undirbúa skiptingu - 
tilbúinn samt ef leikur kemur til hans.


• Forgangur alltaf inn á völlinn ef þess þarf. 

• Staðfesta hvaða lið byrjar með boltann.


• Staðfesta hver fékk spjald.


• Staðfesta hver skoraði.

SAMSKIPTA-
BÚNAÐUR 
Grunnur að góðum samskiptum dómara, AD og fjórða.


Sett saman fyrir keppnistímabilið 2018.

Nr. 1, 2 og 3: Tala skýrt með einföldum orðum 
þannig að meðdómari skilji auðveldlega. 

Eftirfarandi atriði þarf að fara yfir af dómara fyrir 
hvern leik. Ef dómari notast við annað skal hann 
taka það fram. 

Grunnatriði:


	 Innkast = “Blár-blár-blár” (litir liðanna)


	 Markspyrna = “Keeper”


	 Horn = “Horn”


	 Brot = “Brot-brot-brot”


	 Víti = “Víti-víti-víti”


	 Leikaraskapur = “Dýfa-dýfa-dýfa”


	 Ekkert = “Play on” eða “OK”


	 Rangstaða = “Rangur-rangur”


Forðast skal að segja af hverjum bolti fór. 

Aukaspyrnur: 

Svart og hvítt brot hjá AD = flagga


Milli D og AD:


1. Tilkynna dómara um brot.


2. Tilkynna hver braut (nr. ?).


3. Tilkynna hvort þurfi frekari agarefsingu.


4. Hvernig var brotið? Ef dómara vantar frekari 
upplýsingar - “Gult - fór með takkana í ökklann”.


5. Staðsetning brotsins, fylgjast með þegar dómari 
stikar vegg.


6. AD fjær telur niður fyrir aukaspyrnu “3-2-1 bolti” 
Fjórði fylgist með bolta þegar D stillir upp vegg.

Mynd: Hafliði Breiðfjörð



kyros

Samskiptabúnaður 
• Dómari lætur sína menn vita hver eigi að fylgjast með 

bolta.

• Gott fyrir fjórða upp á hver á að fylgjast með bolta 

og hver off the ball.

• AD/fjórði fylgjast með því sem er í baki dómara.

• Dómari staðfestir hver fær spjaldið – Fjórði og AD 

með á hreinu.

• Einnig ástæðu spjaldsins.

• Dómari biður AD um að fókusa á bolta - „Gylfi bolti“

• Í tilvikum þar sem dómari metur mikilvægara það 

sem er að gerast á vellinum.

• “50/50” - “Fókus”:

• Þegar bolti er laus og eitthvað stórt gæti gerst – 

Upp á tærnar.

• Vaktin:

• Leikmaður/leikmenn sem eru skapheitir – Inaktívir 

dómarar fara á vaktina  - “Fjórði er á nr. 9 vaktinni“.

• Láta vita hvaða leikmenn eru pirraðir.

• AD og fjórði alltaf klárir að láta vita ef menn eru að 

kljást í bakgrunninum.

• AD og fjórði klárir að hjálpa ef einhver kemur langt að 

- sýnir skýrt “dissent”.

• AD1 og AD2 samtaka í mörk fyrir leik.

Viðmið fyrir svæðaskiptingu dómari, AD, og fjórða 

Þessi mynd sýnir hugmynd að verkaskiptingu eftir svæðum milli 
dómaranna. Dómari skal ákveða og fara yfir fyrir leik hvernig hann vilji að 
samstarfi sé háttað. 

Ekki!

• Ekki óþarfa samskipti þegar mikið liggur við.

• Misvísandi skilaboð.

• Ef ekki næst samband við dómara, ekki gera ráð fyrir að 

hann heyrði. Ef hann þarf að heyra þarftu að staðfesta 

það.

• Áhorfendur í dauða tímanum.

Muna að það sem gerist á vellinum er bara á 
vellinum. Höfum gaman, hjálpumst að og skilum 
af okkur solid verki með 100% fókus allan leikinn!


