Samarbejdsaftale mellem DDF’93 og DVBF 2006 - 2007
Divisions Dommer Foreningen af 1993 (DDF’93) og Dansk Volleyball Forbund (DVBF) (repræsenteret ved
DommerStyreGruppen (DSG)) indgår hermed nærværende samarbejdsaftale.
DDF’93 og DVBF tilstræber med denne aftale, at dommerstof som er til gavn og lettelse i domernes arbejde
eller som har officiel karakter kan tilgås via såvel http:\\www.volleyball.dk, som http://www.ddf93.dk.
På følgende områder aftales fælles databaseadgang:
Turnering:
DVBF stiller officiel turneringsplans-database til rådighed på volleyball.dk. DVBF sørger for at databasen til
en hver tid er opdateret med aktuelle kampdata og -tider. DDF’93 sørger for overførsel af - og web-interface
til opdatering af nuværende turneringsdatabase.
Dommerpåsætningsdatabase stilles til rådighed af DDF’93 på ddf93.dk. DDF’93 sørger for web-interface til
opdatering af påsætninger, bedømmelser, datoskema m.v.
DVBF sørger for at databasen er opdateret med de aktuelle dommere og bedømmelser.
Spilleregler:
DVBF stiller officiel spilleregel-database til rådighed på volleyball.dk.
DDF’93 overfører komplet spilleregelsamling til databasen og tilretter web-interface, som bliver tilgængelig
fra volleyball.dk. DVBF (Spilleregelgruppen) har ansvaret for at reglerne er opdaterede og sørger for
opdateringer i databasen.
Online Casesamling:
DDF’93 har udviklet en online regelcasesamling som kan tilgås via ddf93.dk
Protestformular:
DDF’93 har udviklet online protestformular til brug for dommeres indberetning i forbindelse med protester.
Protestformularen findes ligeledes som interface på volleyball.dk. Formularen behandles (serverside) på
ddf93.dk.
Dommerafregning:
DDF’93 har udviklet en online formular til brug for dommeres afregningsblanketter til DT-kampe.
Formularen tilgås via volleyball-dvbf.dk men behandles (serverside) på ddf93.dk.
Begge parter skal således for samtlige områder have mulighed for at foretage forespørgsler i respektive
databaser via egne eller udleverede interface.
Kræver udvikling af interfaces m.v. programmeringsarbejde i større omfang, skal der forinden arbejdets
igangsætning indgås aftale om dækning af omkostningerne.
Begge parter er enige om at denne aftale er gældende indtil videre. Aftalen kan af begge parter foreslås
ændret for så vidt angår de områder denne aftale dækker. Ligeledes kan aftalen opsiges med udgangen af
et kalenderår med tre måneders varsel.
Den 17. juni 2006.
___________________________
DVBF – Flemming West

____________________________
DDF´93 – Arne Møller

