Svenska Judoförbundet
Domarutskottet (DU)
___________________________________________________________________________________________

DOMARBESTÄMMELSER FÖR SVENSKA JUDOFÖRBUNDET
(Fastställda av Förbundsstyrelsen (FS) den 11 januari 2016 och
gällande från den dagen)
Kapitel 1

INLEDNING

§ 1 Dessa bestämmelser reglerar Svenska Judoförbundets (SJF) domarverksamhet, om
inte annat anges i Internationella Judo Federationens (IJF) och Europeiska Judo
Unionens (EJU) Stadgar, Tävlingsregler samt Organisations- och Idrottsbestämmelser (Statutes, Refereeing Rules and Organisation and Sporting Code),
SJF:s Tävlingsbestämmelser, SJF:s Graderingsbestämmelser samt Uppdragsbeskrivning för enheter i SJF:s organisation 2015-11-21.
Kapitel 2

ORGANISATION

§ 1 SJF:s domarverksamhet på riksnivå handhas av ett Domarutskott (DU) sammansatt
av en (1) ordförande utsedd av FS jämte minst två (2) och högst fyra (4) ledamöter
som föreslås av ordföranden och godkänns av FS för en period av ett (1) år.
§ 2 Inom varje zon ska finnas minst en ansvarig domare utsedd av DU.
§ 3 Det åligger DU särskilt:
att ansvara för att zonansvariga domare utses;
att ansvara för och fördela DU tilldelade medel;
att minst varje år arrangera ett Seminarium för Domare och Tränare, till vilket landets
samtliga licensierade domare kallats;
att leda och planera utbildning av judodomare inom landet;
att hålla licensprov samt nominera kandidater för avläggande av prov för N-licens,
Elitlicens och IJF-domarlicens;
att hålla sig väl underrättat och informera FS, berörda utskott, arbetsgrupper och
projekt, landets domare och till SJF anslutna föreningar, via SJF:s hemsida på
internet (www.judo.se), om ändringar, tolknings- eller tillämpningsfrågor beträffande IJF:s
tävlingsregler beslutade eller rekommenderade av EJU eller IJF;
att föra förteckning över landets licensierade judodomare samt via zonansvarig
domare registrera varje genomfört domaruppdrag;
att nominera judodomare till SM-tävlingar, RM, Högstadiecupen (Skol-SM),
landskamper och till internationella judotävlingar i Sverige och utomlands;
att klassificera judodomarna med nationella licenser vid ovanstående tävlingar; samt
att övervaka arbetet inom zonerna och meddela de zonansvariga råd, anvisningar
och föreskrifter.
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§ 4 Det åligger ansvarig domare inom zonen särskilt:
att i samråd med DU och enligt DU:s kursplan, leda och planera domarutbildning
inom respektive zon;
att nominera domare till andra judotävlingar inom zonen än de som angivits under
§ 3; samt
att för DU:s räkning registrera domaruppdrag inom respektive zon.
Kapitel 3

UTBILDNING, FORTBILDNING OCH LICENSER

§ 1 Grundutbildningskursen ”Regelkurs” planeras och utlyses av DU utsedd domarutbildare efter samråd med DU. Till denna kurs är alla judointresserade, som fyller 14 år
under kalenderåret, välkomna.
Kurstid:

Två (2) kurstillfällen ( sammanlagt 2 x 8 timmar) med utbildning enligt
DU:s kursplan.

§ 2 Fortbildningskurser för licensierade judodomare på riksnivå och nordisk nivå - när
kursen hålls i Sverige - planeras, utlyses och genomförs av DU.
Inom varje zon bör hållas en fortbildningskurs per år.
§ 3 Deltagare i fortbildningskurs på riksnivå eller utomlands kan endast licensierad
domare vara. Deltagare i DU:s Seminarium för Domare och Tränare är landets
licensierade
domare,
dock
ska
deltagande
erbjudas
intresserade
förbundsfunktionärer, instruktörer, coacher och tävlande.
DU utser deltagare till EJU/IJF:s årliga Referee & Coach Seminar.
Deltagande i IJF-licensexamen kan endast ske av domare nominerad av DU och
utsedd av FS.
§ 4 Aspirantdomare är den som genomgått Regelkursen, är graderad till lägst 3 kyu
och av zonansvarig domare blivit kallad till en judotävling, men ännu inte erhållit
licens.
§ 5 För erhållande av DISTRIKTSDOMARLICENS för UNGDOM erfordras följande:
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Ålder:

14-17 år

Judograd: minst 3:e kyu

Krav:

Genomgått Regelkursen två gånger och blivit aspirantdomare.
Som aspirantdomare dömt erforderligt antal tävlingar och av zonansvarig domare/domarutbildare uttagits till och godkänts vid praktiskt
D-licenstest på en lämplig ungdomstävling.

Behörighet:

Fungera som domare på klubb-, distrikts- och zonnivå.

Nästa steg:

Sedan 18 års ålder uppnåtts, 2:e kyu erhållits och uttagning av
zonansvarig domare/domarutbildare skett till praktiskt D-licenstest får
sådant genomföras på en lämplig judotävling.

§ 6 För erhållande av DISTRIKTSDOMARLICENS erfordras följande:
Ålder:

lägst 18 år

Judograd: minst 2:a kyu

Krav:

Genomgått Regelkursen två gånger och blivit aspirantdomare.
Som aspirantdomare dömt erforderligt antal tävlingar och av zonansvarig domare/domarutbildare uttagits till och godkänts vid ett
praktiskt D-licenstest på en lämplig judotävling.

Behörighet:

Fungera som domare vid samtliga nationella tävlingar utom SMtävlingar.

Nästa steg:

Genomgå DU:s N-domarkurs.

§ 7 För erhållande av NATIONELL DOMARLICENS erfordras följande:
Ålder:

lägst 20 år

Judograd: minst 1:a kyu

Krav:

Genomgått godkänd Domare-N-kurs enligt DU:s kursplan (2 x 8
timmar). Aktiv domare (se § 10 nedan).
Som D-domare dömt erforderligt antal, dock minst 15, godkända och
sanktionerade judotävlingar och av DU uttagits till och godkänts vid
praktiskt N-licenstest på en sanktionerad judotävling.

Väntetid:

Minst två år från erhållandet av D-licens.

Behörighet:

Fungera som domare vid samtliga tävlingar inom landet samt vissa
tävlingar inom Norden. Kan nomineras som huvuddomare på
nationella tävlingar.

Nästa steg:

Erhålla en av DU utsedd mentor som förberedelse för kommande
Elitdomartest. Mentorns uppgift är att tillsammans med Elitdomarkandidaten på bästa sätt förbereda denne inför sin kommande uppgift.

§ 8 För erhållande av ELITDOMARLICENS erfordras följande:
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Ålder:

lägst 23 år

Judograd: minst 1:a Dan

Krav:

Genomgått DU:s mentorprogram för Elitlicens.
Dömt ett mycket stort antal godkända och sanktionerade judotävlingar
sedan N-licens.
Regelbundet deltagande i DU:s fortbildningskurser och Seminarier.
Vara ett föredöme för domarkåren och judosporten.
Uttagits av DU och godkänts vid ett praktiskt licenstest på en SMtävling eller internationell tävling i Sverige.

Väntetid:

Minst tre år från erhållandet av N-licens.

Behörighet:

Fungera som domare och huvuddomare vid alla nationella tävlingar
och vid vissa internationella tävlingar i Sverige samt vid internationella
tävlingar utomlands efter uttagning av eller samtycke från DU.

Nästa steg:

Efter att ha blivit uttagen till DU:s IJF-kandidatgrupp bli nominerad av
DU och utsedd av FS för IJF B-licensprov.

§ 9 För erhållande av licens som domare för funktionshindrade judoka (Special Needs
Referee = SN-Domare) erfordras följande:
Ålder:

lägst 20 år

Judograd: minst 1 kyu

Krav:

Genomgått godkänd Domare-N-kurs enligt DU:s kursplan (2 x 8
timmar) samt SN-domarutbildning (3 timmar teori + praktik). Aktiv
N-domare (se § 10 nedan). Som SN-domare ha empati och god
förståelse för personer med olika funktionshinder.

Behörighet:

Fungera som SN-domare på samtliga typer av SN-Judotävlingar i
Sverige samt utomlands efter särskilt beslut av DU.

Nästa steg:

Efter att ha blivit uttagen till DU:s internationella kandidatgrupp för
SN-Judo bli nominerad av DU för internationell SN-domarlicens.

§ 10 DU kan återkalla domarlicens om en judodomare inte har deltagit i minst en fortbildningskurs vartannat år och dömt minst två godkända tävlingar per år eller om annat
synnerligt skäl föreligger.
Licens får inte återkallas förrän judodomaren har erhållit tillfälle att yttra sig i ärendet.
Föreläggande att avge yttrande ska delges judodomaren med rekommenderat brev.
Judodomaren äger begära att frågan om återkallelse av licens hänskjuts till FS för
prövning och beslut.
§ 11 Vad gäller behörighetskrav och andra förutsättningar för licensprov till IJF A- och Blicens hänvisas till EJU:s och IJF:s Stadgar jämte övriga bestämmelser.
§ 12 Zonansvarig domare/domarutbildare är behörig att utfärda D-Domarlicens. Till test
för N-Domarlicens och Elitdomarlicens utser DU examinatörer.
Kapitel 4

NOMINERING AV JUDODOMARE

§ 1 Domare till sanktionerade och godkända judotävlingar i Sverige nomineras av DU
eller av zonansvarig domare beroende på tävlingens typ.
Vid SM-tävlingar och internationella tävlingar i Sverige ska antalet domare per matta
uppgå till sex (6) stycken jämte en (1) supervisor med tillgång till DU:s CAREsystem.
Vid övriga tävlingar nomineras domare i erforderligt antal, som huvudregel fem (5)
domare per matta jämte en (1) supervisor per tävling.
§ 2 Om zonansvarig domare inte har tillsatts utser DU, för varje tävlingstillfälle, en
ansvarig huvuddomare, som efter hörande av tävlingsledningen, nominerar
erforderligt antal domare till tävlingen.
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§ 3 Det åligger huvuddomaren att leda och fördela domarnas arbete vid judotävlingen
och att efter tävlingens slut kontrollera och underteckna den av tävlingsarrangören
upprättade tävlingsrapporten.
§ 4 Domare, som har representerat SJF utanför Sverige ska, utan särskild begäran och
inom en månad från uppdragets fullgörande, lämna skriftlig rapport om uppdraget till
DU.
Kapitel 5

KLÄDSEL

§ 1 Domare ska vid fullgörande av domaruppdrag bära följande klädsel:
Svart kavaj med SJF:s eller IJF:s domarmärke
Mörkgrå långbyxor
Vit kortärmad skjorta
Mörk slips eller officiell slips från SJF, EJU eller IJF
Svarta strumpor/domarsockor
D-domare ungdom och aspirantdomare får döma utan kavaj eller i av DU framtagen
pikéskjorta/T-shirt.
Huvuddomaren får under speciella omständigheter besluta om lättnader i klädseln.
Kapitel 6

ARVODESBESTÄMMELSER FÖR JUDODOMARE

§ 1 Judodomare och SN-Domare som dömer sanktionerade och godkända judotävlingar
i Sverige har rätt till arvode samt traktamentes-, övernattnings- och reseersättningar
enligt dessa bestämmelser.
Ersättningarna ska av tävlingsarrangören/klubben senast två (2) bankdagar efter
tävlingen sättas in på ett av respektive domare angivet bankkonto, som tillhandahålles tävlingsarrangören av domaren på en av DU upprättad blankett under
tävlingsdagen. För det fall tävlingsarrangören inte har möjlighet att överföra
ersättningen till det angivna bankkontot enligt ovan ska ersättningen betalas ut
kontant (svenska mynt eller sedlar) senast vid tävlingens slut. Vid behov ska
tävlingsarrangören, senast två (2) bankdagar före tävlingen, betala förskott till den
domare som begär det.
§ 2 Grundarvode utgår för tävlingsdag, som pågår under högst åtta (8) timmar,
eventuell invägningstid inräknad för berörd domare (om inte annat anges nedan).
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DU-domare & Aspirant

200 kr

D-domare

300 kr

N-domare

400 kr

Elit-domare

500 kr

IJF-domare

600 kr

Vid tävlingsdag längre än åtta (8) timmar utgår ett tillägg med 25 % av grundarvodet.
Om tävlingen pågår längre än till kl. 18.00 utgår ett tillägg med 50 % av
grundarvodet.
Om tävlingen pågår längre än till kl. 20.00 utgår tillägg med 100 % av grundarvodet.
Maximalt tillägg för en tävling är 100 %.
§ 3 Traktamente i samband med uppdrag som judodomare utgår enligt de av SJF
fastställda reglerna. Övernattning ska av tävlingsarrangören tillhandahållas i
dubbelrum på hotell eller motsvarande inrättning med minst Scandic Hotel-standard
för den domare som har ett reseavstånd mellan hemorten och tävlingsorten
överstigande 20 mil.
§ 4 Resa till tävlingsorten ska ske med billigaste färdsätt.
Används bil ska samåkning ske. Ersättning per mil utgår med högst det av
Skatteverket tillämpade skattefria beloppet för tjänsteresor, under förutsättning att
överenskommelse har träffats mellan tävlingsarrangören och domaren i fråga. Har
överenskommelse inte träffats eller har samåkning inte skett utgår ersättning per mil
med högst hälften av ovan angivna belopp. För varje medåkande domare utgår extra
ersättning med tre (3) kr per mil.
§ 5 Traktamente utgår med 220 kr för dag före tävlingsdagen och för hemresedagen om
denna inte är en tävlingsdag. Om tävlingen arrangeras över två på varandra följande
dagar och övernattning inte sker i hemmet ska traktamente utgå med 220 kr för den
första tävlingsdagen om inte arrangören bjuder på middag.
§ 6 Om domare inte dömer en hel tävling har arrangören rätt att minska ersättningen i
motsvarande omfattning.
§ 7 Vid osäkerhet om dessa bestämmelsers tolkning ska tävlingsarrangören samråda
med DU:s uttagningsansvarige före tävlingsdagen eller under tävlingsdagen med
tävlingens supervisor/huvuddomare.
Kapitel 7

ÖVRIGT

§ 1 Judodomare får inte döma judomatcher där familjemedlem eller nära anhörig/släkting
är tävlande.
§ 2 Allt utbildningsmaterial finns tillgängligt på SJF:s hemsida på internet (se ovan) och
ska av kursdeltagarna själva laddas ned inför respektive kursstart enligt i inbjudan till
kursen angivna läsanvisningar.
§ 3 När en tävling övervakas av en SUPERVISOR kan denne konsulteras för att få ett
korrekt domslut. Supervisorns uppgift är att hjälpa och utveckla domarna.
§ 4 DU handlägger alla frågor rörande dessa bestämmelser och kan vid särskilda skäl
göra undantag från dessa genom att fatta ett beslut eller besluta om dispens.
_________________
DU 2016-01-11
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