SENIORTURNERINGER 2018

UDFYLDELSE AF KAMPRAPPORTER
Arbejdsgang for udfyldelse af kamprapporter:
1. Kamprapporter findes som pdf. fil på www.rugby.dk (download/kamprapporter mm.)
2. I god tid inden en kamp udfylder hjemmeholdet deres del af kamprapporten.
3. Kamprapporten afleveres til udeholdet, så snart dette er ankommet. Kamprapporten skal
udfyldes tydeligt (blokbogstaver).
4. Udeholdet udfylder deres del af kamprapporten og afleverer denne til dommeren senest
en halv time før udspark. Såfremt der ikke afleveres en udfyldt kamprapport til
dommeren, vil kampen blive betragtet som ikke spillet.
5. Bruges der i rækkerne under 1. division, spillere med licens i anden klub, skal disse
spillere påføres (med oplysning om klub og licensnr.). Brug af spillere fra anden klub
udløser kun henstilling fra DRU, hvis modstanderen protesterer over dette på
kamprapporten.
6. Efter kampen udfyldes resten af kamprapporten. Er der foretaget indberetning af spillere,
anfører dommeren dette på kamprapporten og udfylder indberetningsskema for
hændelserne www.rugby.dk (download/kamprapporter mm). Dommeren anfører, hvor
mange forsøg, de to hold har scoret. Dommeren sender originalen (samt evt.
indberetninger) til DRU på info@rugby.dk. Ønsker et hold at modtage kopi af kamprapport
kontaktes DRUs sekretariat.
7. For turneringer, der afvikles som stævner udfyldes én kamprapport pr. stævne pr. hold.
Dommeren eller den turneringsansvarlige indsender kamprapporter til DRUs kontor
sammen med evt. indberetninger (se i øvrigt procedure ovenfor). Værtsklubben og/eller
dommer sørger for indberetning af resultater til DRU på info@rugby.dk.
8. For dommere gælder det, at der ikke udbetales diæter/godtgørelse for kampe uden
kamprapport. Det er dog ikke dommerens ansvar, at sørge for at klubberne overholder
ovenstående retningslinjer. Kamprapporter, evt. indberetninger samt godtgørelsesbilag
indsendes til DRU hurtigst muligt efter kampen.
RESULTATSINDBERETNING:
Resultater opdateres på DRUs hjemmeside, så snart kamprapporter er modtaget fra
dommere. Det tilstræbes at dette sker første hverdag efter kampens afvikling.
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