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KRITERIJI ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA DELEGATA
Pred tekmo
1. Ali je travnata površina primerna (višina trave, valjanje..)?
2. Ali je igrišče pravilno in primerno označeno (začrtano) ?
3. Ali so klopi za rezervne igralce primerne velikosti čiste in zaščitene pred dežjem?
4. Ali so garderobe in sanitarije ekip in sodnikov čiste in pospravljene?
5. Ali ima gostitelj opremo za prvo pomoč?
6. Ali je prostor za delegata pospravljen in primeren za delo?
7. Ali so sodniška trojka in delegat pravočasno prispeli na tekmo?
8. Ali sta obe ekipi prispeli pravočasno prispeli na tekmo?
9. Ali sta predstavnika ekip pravočasno oddala dokumentacijo prijavljenih ekip?
10. Ali sta obe ekipi priložile izkaznice kaznovanih igralcev?
11. Ali je bila opravljena identifikacija igralcev obeh ekip?
12. Ali sta obe ekipi pričeli tekmo z enajstimi igralci?
Po tekmi:
13. Ali so pobiralci žog opravili svoje delo dobro in se ni izgubljal igralni čas zaradi neprisotnosti žog?
14. Ali so redarji opravilo svoje delo dobro?
15. Ali je tekmo vodil trener z ustrezno licenco?
16. Ali je bilo vedenje igralcev in vodstva domače ekipe pred, med in po tekmi primerno in športno?
17. Ali je bilo vedenje igralcev in vodstva gostujoče ekipe pred, med in po tekmi primerno in
športno?
18. Ali so se vsi gledalci pred, med in po tekmi vedli primerno in športno?
19. Ali je gostitelj zagotovil zdravniško službo na tekmi velja za člane?
20. Je bilo dovolj tople vode za igralce gostujoče ekipe in za sodnike?
21. Ali je bila zagotovljena varnost sodnikov med in po njej?
22. Ali so lahko gostje in uradne osebe po tekmi varno zapustili stadion in kraj odigravanja tekme?
23. Ali ste lahko brez težav opravili delegatsko službo na tekmi?
24. Kakšne druge posebnosti na tekmi!!
V primeru, da je odgovor na katero vprašanje negativen je potrebno to opisati v obrazec Poročilo
delegata o tekmi v Registi .
Na vprašanja 10, 11 in 12, je v vsakem primeru potrebno odgovoriti (opisati) v Poročilu delegata!
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