Överenskommelse om videogranskning för SSL spelåret 2018/19
Bakgrund
Spelåret 2016/17 införde SIBF ett test med videogranskning i Svenska Superligan. Händelser som
behandlades via videogranskning var situationer som domarna i aktuell match inte hade observerat
eller inte ansåg skulle anmälas till bestraffning. Det var lagen som spelat den aktuella matchen samt
domarna, SIBF:s övriga matchfunktionärer, tävlingsutskottets ledamöter, Förbundsstyrelsens
ledamöter och Generalsekreteraren för SIBF som ägde rätt att rapportera till Videogranskaren senast
24 timmar efter avslutad match. Funktionen infördes i syfte att skapa en samsyn och ett arbetssätt för
anmälningsförfarandet när videomaterial utgör den primära bevisningen.

Videogranskning 2018/19
SIBF vill för spelåret 2018/19 fortsätta med videogranskning enligt det arbetssätt som etablerats. Syftet
är att undvika situationer där föreningarna tvingas anmäla varandra för att rättvisa ska skipas är
fortsatt viktig för vår idrott och SSL. Funktionen ska användas i de fall domarna helt eller delvis inte
uppmärksammat en incident och med en andemening att bestraffningsbara händelser ska beivras.
Det innebär att domarna själva fortfarande ska anmäla alla situationer som har renderat matchstraff
3 till bestraffning.
VG-gruppen kan som tidigare på eget initiativ granska situationer som inträffat i matcherna eller
genom att en rapport skickats in, och gör därefter en bedömning om den specifika händelsen skall
anmälas till Juridiska nämnden eller inte.
Liksom föregående spelår ska VG-gruppen utses av Tävlingsutskottet. Lagen i SSL ska i förhand utse
två personer med mandat att lämna rapport till videogranskaren.
Rapport
Rapport ska skickas till videogranskning@innebandy.se senast 24 timmar efter avslutad match.
Rapporten ska mejlas från en e-postadress som kan härledas till person med mandat att lämna
rapport. Rapporten ska innehålla:
- skäl för rapport, en tydlig uppgift om den förseelse som anses vara begången.
Om det t.ex. är en rapport avseende våld ska det framgå var slaget/en träffat, om synliga skador
uppstått liksom andra detaljer som kan vara avgörande för den anmälan till bestraffning som kan
upprättas efter videogranskarens uppfattning.
- filmklipp med den aktuella händelsen. Om länk till SSL Play, eller liknande, används ska
tidsangivelse anges. Ex. mellan 00.58.30 – 01.00.59 in i sändningen.
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VG-gruppen
VG-gruppen ska meddela lagen och domarna i den aktuella matchen i samtliga fall när
videogranskning sker. Inom 24 timmar från det att rapport inkommit ska VG-gruppen lämna sin
uppfattning om den rapporterade situationen ska anmälas till bestraffning eller ej – inklusive en
eventuell anmälan. Detta ska meddelas lagen och domarna, samt vid en anmälan till Juridiska
Nämnden.
Handläggning och beslut
VG-gruppens bedömning/beslut ligger till grund för beslut om en specifik situation anmäls till
Juridiska nämnden eller ej.
Anmäld person har fem dagar (i slutspelet 24 timmar efter matchslut) på sig att yttra sig efter att
föreningen har mottagit yttrandebegäran från SIBF. Samtliga handlingar skickas via e-post till de två
personer i föreningen som har mandat att lämna rapport till VG-gruppen.
Vår förening accepterar förfarandet med videogranskning och förbinder oss att följa de bedömningar och
rekommendationer som VG-gruppen gör och att inte själva anmäla ett ärende för avgörande som varit för
VG-gruppens bedömning:

Datum

Förening

Behörig företrädares namnunderskrift

Namnförtydligande

De två personer som har föreningens mandat att lämna rapport till VG-gruppen är:

_____
Förnamn, Efternamn

Förnamn, Efternamn

_____
Funktion i föreningen

Funktion i föreningen

_____
E-postadress

E-postadress

_____
Mobilnummer
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Mobilnummer

