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Riksdomarkommittén
___________________________________________________________________________________________

Klassificeringssystem för svenska judodomare
A:
Perfekt!
En stabil domare som har mycket bra kontroll på de tävlande under alla sina matcher. Några enstaka små fel
kan accepteras och ändå leda till ett A. Det viktigaste är domarens utstrålning, känsla för matchen och
hans/hennes kontroll av de tävlande samt domarens säkerhet och pondus/auktoritet.

B:
Mycket Bra!
Domaren har som helhet gjort ett mycket bra arbete. Det som har saknats för att kunna få ett A är att en eller
fler av följande delar inte har varit tillräckligt bra: domarens utstrålning, känsla för matchen, säkerhet och
kontroll av de tävlande samt domarens position på mattan.

C:
Bra! NORMALBETYGET
Domaren har gjort ett bra arbete, men gjort några små misstag. Det som har saknats för att få en högre
klassificering är t.ex. bristande säkerhet, utstrålning, pondus/auktoritet, känsla för matchen, kontroll av de
tävlande samt placeringsförmågan på mattan för en bättre överblick över matchen.

D:
Godkänd!
Domaren har gjort ett godkänt arbete, men gjort flera mindre misstag med t.ex. poängbedömningen. Tydliga
tecken på nervositet och fel position på mattan leder också till ett D. Stora misstag renderar direkt ett D
oavsett hur duktig domaren är resten av tävlingsdagen. Om kontrollen av de tävlande saknas i allt för hög
grad leder det också till en lägre klassificering.

E:
Underkänd!
För att få ett E så har domaren gjort flera stora misstag vid poäng- och bestraffningsbedömningar, vilket kan
ha lett till att fel segrare har pekats ut och gått av mattan. Ett E betyder inte att domaren blir avstängd som
domare för flera tävlingar framöver, men självklart kan den domare som har fått ett E inte vara nöjd med sin
domarinsats. Domaren måste skaffa mer erfarenhet på en lägre nivå.

Övrig info
RDK vill att domarna eftersträvar att uppnå större pondus/auktoritet som domare, samt ökar förmågan att
”läsa” matchen (judoförståelse / känsla för matchen), vilket bl.a. visar sig genom att man som domare tar
varningar vid rätt tidpunkt och bryter vid rätt tidpunkt i såväl tachi-waza som ne-waza.
För att uppnå det som krävs så gäller det att döma så mycket som möjligt. Domarna måste också ta till sig de
råd och tips som ges, allt för att bygga upp ett så bra självförtroende som möjligt.
Till grund för klassificeringen generellt ligger också domarens förmåga att uppträda prydligt och i rätt
klädsel samt hans/hennes förmåga att svara på domarkallelserna i tid och komma i tid vid domarsamlingar
och vid byte på mattan.
Självklart står RDK, precis som tidigare, till domarnas förfogande för klarläggande besked i samband med
att klassificeringen lämnas. Feedback kommer att ske under tävlingsdagen så mycket som möjligt.
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