Information om 8- og 11-mandsturneringen efterår 2020
Programmet er klar, og I har frem til og med onsdag den 1. juli til at redigere jeres
hjemmekampe via http://foreningsportalen.dgi.dk, herefter kan kampene kun flyttes
hvis det aftales indbyrdes.
Hvis I efter den 1. juli bliver enige om at flytte kampen, skal DGI kontoret og
dommerpåsætteren have besked om flytning af kampe med oplysning om kampnummer,
samt ny spilledag.
OBS: Det er VIGTIGT at I tjekker op på kampene i forhold til tid og spillested.
Det er meget vigtigt, at I tjekker op på kampene, om alt er som forventet i forhold til
spillested og spilletidspunkt.
Dommere:
Det er altid hjemmeholdet som sørger for dommere samt afregner denne.
Som en service sørger DGI for at dommerpåsætteren får jeres kampprogrammer, og at
denne påsætter dommere på kampene. Hvis I selv vil sørge for dommere, og ikke ønsker
at gøre brug af dommerpåsætteren, skal I meddele dette til dommerpåsætter senest
søndag den 12. juli 2020.
Dommerpåsættere:
Per Svendson (VFK) Tlf. 22 24 90 69 – mail: Per.svendson@mail.dk
Lars Kulle (SØF) Tlf. 21 66 39 85 – mail: kulle1@stofanet.dk
DGI Kontaktperson for efterårsturneringen:
Maja Skov Tlf. 79 40 48 09. Mail: maja.skov@dgi.dk
Aflysning/ændring af kampe:
Det er holdenes pligt at underrette dommerpåsætteren samt DGI, hvis man aflyser,
flytter eller udsætter en kamp. Ændringer skal ske senest 48 timer inden kampstart.
Ved aflysninger mindre end 48 timer før kampstart opkræves
dommergodtgørelse af dommerklubben – opkrævningen bliver sendt til holdet,
der aflyser kampen.
Følgende gebyr er gældende:
Trækning af hold efter programmets udsendelse kr. 300,00
Udeblivelse uden afbud kr. 500,00
Afbud til dommerklubben mindre end 48 timer før kampstart – der betales fuldt
dommerhonorar.
Resultatindberetning:
Det er hjemmeholdet, som er ansvarlig for at indberette resultater. I kan indtaste
resultater via DGI Appen: Mit DGI - Appen kan downloades gratis i Appstore og
Googleplay. I bedes indtaste resultater senest 1 dag efter kampen er spillet.
Dispensation søges hos: John Skipper - js@orebotegl.dk
Venlig hilsen
DGI Fodbold
Midt- og Vestsjælland

