Áherslur dómaranefndar KKÍ 2012 - 2013
Eftirfarandi áherslur eru settar fram með það að markmiði að samræma vinnubrögð og
dómgæslu í körfuboltaleikjum á Íslandi. Öllum þátttakendum ber að virða og fylgja þessum
áherslum og mun frammistaða dómara hafa áhrif á fjölda og mikilvægi verkefna sem þeim er
úthlutað.
Framkoma: Dómaranefnd gerir þá kröfu til dómara að þeir stöðvi endurteknar athugasemdir og eða
mótmæli, hvort heldur er af hendi þjálfara eða leikmanna. Dómaranefnd fer fram á það að samskipti séu
fagleg og einkennist af virðingu og háttvísi. Ekki er með þessum tilmælum verið að koma í veg fyrir að
þjálfarar eða leikmenn geti sýnt tilfinningar eða haft skoðanir, heldur er ætlast til þess að dómarar grípi inni
í þegar skortur á samstarfsvilja og virðingu verður of stór þáttur samskiptanna.
Hafa skal til hliðssjónar tilmæli FIBA frá 25/4 2012 sem finna má hér:
http://www.fiba.com/pages/eng/fc/expe/refe/video.asp
Dómaranefnd gerir í þessum efnum ekki minni kröfur til dómara en annarra þátttakenda leiksins.
Hagnaðarreglan: Hagnaðarreglan er hornsteinn góðrar dómgæslu. Hagnist brotlegur aðili ekki á broti sínu
og verði andstæðingurinn ekki fyrir óhagræði hefur í raun ekkert brot átt sér stað.
Skrín: Gera skal ríka kröfu um að sá sem setur upp hindrun (skrín) sé kyrrstæður, með báða fætur á gólfi og
innan síns sívalnings. (grein 33.7 í leikreglum) Gera skal sömu kröfur um sóknarskrín og varnarskrín (að
„bömpa“).
Flopp: Taka skal hart á „floppi“ og leikaraskap hvort sem um er að ræða varnar- eða sóknarmann. Dæma
skal tæknivillu á leikmanninn. Dómari má veita aðvörun fyrst sem tilkynna skal þjálfaranum en það skal bara
gert einu sinni á hvort lið í leik.
Leikbrot: Taka skal hart á því þegar leikmenn taka aukaskref í upphafi knattraks („spóla af stað“) sem og
að hreyfa stoðfótinn í hreyfingum nálægt körfunni.
Mok (palming): Leikmaður skal ekki hagnast á því að „moka“ knettinum þ.e. að láta knöttinn stöðvast
augnablik í hendinn í knattraki, þegar hann beitir hraða- eða stefnubreytingu til að komast framhjá
varnarleikmanni. Þetta hefur færst í aukana undanfarin misseri.
Leikmannaskipti: Dómarar skulu fylgja því eftir að leikmannaskipti fari fram skv. leikreglum. Varamenn
skulu óska leikmannaskipta en ekki þjálfarar. Varamenn skulu ekki koma inn á völlinn fyrr en dómarar hafa
gefið þeim leyfi með handabendingu.
Samskipti utan vallar: Fulltrúar liða þurfa samþykki formanns dómaranefndar til þess að hafa samband
við dómara að fyrra bragði á keppnistímabilinu, nema til að staðfesta ferðatilhögun eða greiðslur reikninga.
Búningar: Leikmenn skulu alltaf hafa búninginn girtan ofan í stuttbuxurnar. Láti leikmenn sama liðs ekki
segjast skal dómari aðvara þjálfara og eftir það skal dómari láta skipta leikmanni sem ekki er girtur útaf. Ef
búningur leikmanns er stuttur er það á ábyrgð hans liðs að láta honum í té viðeigandi búning.

Slagsmál eða óíþróttamannsleg framkoma: Við sérstakar aðstæður t.d. slagsmál eða aðra
óíþróttamannslega framkomu sem geta varðað brottvísun, er dómara heimilt að notast við upptökubúnað, sé
hann er fyrir hendi, til að úrskurða í málinu. Lið eiga ekki rétt á að fara fram á að dómarar skoði atvik af
upptöku. Fulltrúar liðanna skulu ekki vera viðstaddir þegar dómarar greina upptökuna. Upptakan skal skoðuð
strax í kjölfar atviksins og eigi síðar en að loknum viðkomandi fjórðungi.
Hættulegur leikur: Stöðva verður grófan og hættulegan leik. Dómarar skulu sérstaklega taka á atvikum
þar sem olnboga er sveiflað ógætilega, hvort heldur er af ásetningi eða ósjálfrátt, með eða án knattar.
Olnboga sem sveiflað er ofan axlarhæðar, sem kann eða veldur öðrum hættu, skal refsa með T, U eða D
eftir atvikum.
Ritaraborð: Dómaranefnd leggur mjög mikla áherslu að starfsmenn á ritarborði séu starfi sínu vaxnir. Meti
dómarar það svo að svo miklir hnökrar séu á vinnu ritaraborðs að það hafi áhrif á gang leiksins hafa þeir
heimild til þess að fara fram á að aðrir komi í stað þeirra sem ekki standa sig, þó ekki fyrr en við
fjórðungaskipti.
Skyldur þjálfara: Í grein 7.5 í leikreglum segir um réttindi og skyldur þjálfara; Þjálfara eða
aðstoðarþjálfara, en aðeins öðrum hverju sinni, er heimilt að vera standandi meðan á leik stendur. Þeir
mega ræða við leikmenn svo lengi sem þeir halda sér innan svæðis varamanna. Aðstoðarþjálfara er
óheimilt að ávarpa dómarana.
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