Avtal för tillresta domare, Gothia Cup 2018
Välkomna att döma världens största ungdomsturnering i fotboll! Vi har under ett antal år
samarbetat med domare och fotbollsdistrikt runt hela Sverige på ett mycket
framgångsrikt sätt. Det är vår förhoppning att det kan ske så även framledes.

Matcharvoden
HD-uppdrag:
B/G16/18 2x25 min
B/G16/18 2x30 min

245 kr/match
265 kr/match

B15/G15
B15/G15

2x25 min
2x30 min

215 kr/match
235 kr/match

B/G13/14
B/G 13/14

2x20 min
2x25 min

180 kr/match
200 kr/match

B/G 11/12
B/G 11/12

2x20 min
2x25 min

170 kr/match
190 kr/match

KKT-klassen 2x25

190 kr/match

AD-uppdrag:
Oavsett matchlängd och åldersklass

170 kr/match

Matcharvoden för elitturneringarna B17 & G17 (Förbundsdomarstatus)
HD-uppdrag 2x35 min
AD-uppdrag 2x35 min

310 kr/match
190 kr/match

Live-rapportering
Samtliga matcher i Gothia Cup live-rapporteras med hjälp av en mobiltelefon. På detta sätt
kan en person, oavsett var de befinner sig i världen att kunna följa turneringen. Detta sköts
av er domare. Ni får låna en mobiltelefon och sköter rapportering via den. Det som
rapporteras är start, halvlek, målskyttar, gula och röda kort. Ni sätter igång matchen på
telefonen när ni blåser igång och stänger av matchen när ni blåser av samt pausar
matchen vid halvlek. Här rapporterar ni även in ert domarnummer som ligger till grund för
era arvoden.

Reseersättning
Ingen reseersättning utgår för tillresta domare till och från Göteborg. Under cupen ges
möjlighet att åka lokaltrafiken samt Gothia Cups egna bussar Gothia Line kostnadsfritt
(inom Göteborg, Mölndal, Partille och pendel till Kungsbacka och Alingsås).

Gothia Card Referee
Alla tillresta domare med boende bokat genom Gothia Cup får ett Gothia Card Referee
(värde 350 kr). Det innehåller följande:
› Frukost, lunch och middag (start söndag middag till lördag lunch)
› Entré till invigningen
› Entré till finalerna
› Gratis kollektivtrafik + Gothia Line (enl. ovan)

Boende
Tillresta domare har möjlighet detta boende alternativ.
Domarskola 6 nätter
Hotell enkelrum

Kostnad:
Utan kostnad
625 kr/dygn

Boende bokar Du i samband med din anmälan via Gothia Cup´s hemsida.

Domarskolan
Samtliga domare bor i klassrum. Gothia Cup står för madrass, täcke och kudde. Skolan
ställs till förfogande av kommunerna och de ordningsregler som finns gäller. Överträdelse
av dessa regler kan medföra avhysning från skolan.

Anmälan
Anmälan till turneringen görs via Gothia Cup´s hemsida.
Samtliga domare anmäler sig personligen via Internet och via sin gruppledare i
förekommande fall.
Sista anmälningsdag:

2018-05-15

Projektledare
Projektledare för domare är Niklas Nord, det är Niklas som ansvarar för domarrekrytering
samt matchtillsättning. Ni når Niklas på, domare@gothiacup.se

Domarkriterier
Ålder:
Du ska vara 16 år fyllda.
Klassificering:
Du ska vara auktoriserad och godkänd distriktsdomare i något av Svenska
Fotbollsförbundets distrikt.
Status:
Du ska ha klarat ditt distrikts fastställda krav angående löptest och regelprov för 2018.
Erfarenhet:
Du ska ha några års erfarenhet av att döma fotboll, helst på
seniornivå.
Domarmöte:
Du måste vara med på något av söndagens (15/7) obligatoriska domarmöten. Mer info
senare.

Utbetalning
Korrekt ifyllda matchkort ligger till grund för utbetalning av domararvoden, som sker V.32
förutsatt att korrekta uppgifter har lämnats.

Allmän information
Under Gothia Cup veckan tillsätts ca 6300 domaruppdrag, varav ca 3000 är 11-manna och
ca 700 är 7-manna och dessutom ca 2600 AD uppdrag.
Alla som blir uttagna att döma Gothia Cup dömer mestadels måndag till och med torsdag.
Fredag och lördag är antalet matcher begränsat.
Många av matcherna döms av team (HD+2AD) vilket gör att du även kommer att få gå som
assisterande i en del matcher.
Vi vill absolut inte att någon domare dömer/assisterar mer än fem matcher per dag och
max två matcher i följd. Kvalitet är viktigare än kvantitet! Normaldomaren brukar ligga runt
20 uppdrag under veckan, en nivå som vi gärna ser att man dömer.
Finaldomare tas ut under turneringsveckan. Personliga matchlistor distribueras ut senast i
samband med de obligatoriska domarmötena på söndagen innan turneringen startar.

Frågor:
Har du ytterligare frågor som du inte hittar svaret på hemsidan, är du välkomna att höra av
dig till Niklas Nord, domare@gothiacup.se

