Instruktioner Poolspel säsongen 2018/2019
Här följer lite instruktioner och tips till de föreningar som har lag som deltar i Upplands poolspel säsongen
2018/2019.
Vid varje speltillfälle träffas 3-4 lag och varje lag spelar två matcher. Matcherna är alltid 2*15 minuter långa.
Klockan stannas alltid vid mål och när domaren anser att den ska stannas. Resultat ska inte noteras, varken på
papper eller på matchtavlan. Lagen spelar med fem utespelare och en målvakt var på plan.
Utvisningar ska inte tas utan blås av, informera och låt det andra laget få ett frislag. Lagen kommer att ha alla
möjliga domare (i många fall nybörjare) under säsongen så ledarna får gärna påminna domarna innan matchen så
att de inte börjar plocka massa utvisningar.
Hur ser en dag oftast ut?
Match 1: Här spelar alltid arrangerande förening som hemmalag.
Match 2: Här möts de två gästande lagen.
Match 3: Här spelar arrangerande förening som hemmalag.
Den förening som står som arrangör av poolspelet fungerar som värd och löser allt praktiskt kring poolspelet.
Uppgifter:
• Arrangören står för uppvärmingsbollar och matchbollar.
• Arrangerande förening betalar domararvode för alla matcher i poolspelet. Ni löser inte detta på plats i hallen utan
domarna ansöker om pengar via datasystemet IBIS och föreningens kassör betalar sedan ut arvodet. Arvodet är
150 kr per domare och match. Det ska vara två domare per match men om den ena domaren inte dyker upp ska
den andra domaren ha 225 kr för matchen.
• Arrangören ordnar en person som sköter matchklockan samt ordnar minst en matchvärd
• Arrangören skriver ut förenklade matchprotokoll från Upplands Innebandyförbunds hemsida och tar med till
hallen. Innan varje match fyller de båda deltagande lagen i sina spelare och ledare på matchprotokollet så att
försäkring gäller om det händer en olycka. https://www.innebandy.se/media/1276/forenklat_matchprotokoll.xlsx
• Efter matcherna sparar arrangerade förening protokollen säsongen ut.
Hoppas att alla deltagande lag får en givande säsong!
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