Fordringar för att erhålla Svenska Judoförbundets
domarlicenser
samt
Kontinental och Internationell Licens
De regler och anvisningar som anger vilka fordringar som krävs för att erhålla domarlicenser
finns i Domarbestämmelser för Svenska Judoförbundet och i EJU:s och IJF:s stadgar. Här följer
en sammanfattning av gällande regler.
Aspirantdomare är den som genomgått Domare-D-kurs, är graderad till lägst 3 kyu och av
zonansvarig domare blivit kallad till en judotävling, men ännu ej erhållit licens.

För erhållande av Distriktsdomarlicens för Ungdom erfordras följande:
Ålder:

14 – 17 år med minst 3 kyu

Krav:

Genomgått godkänd Domare-D-kurs 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.
Behörigheten som Distrikt Ungdomsdomare är att domaren
skall fungera som domare i matcher med ungdom ej äldre
än 12 år på klubb-, distrikts- och zonnivå. Om tävlingen
har äldre kategorier blir domaren aspirant och då gäller
behörighetsnivån för aspirant.

Nästa steg i domarens utveckling är att sedan domare
uppnått en ålder av 18 års ålder, 2 kyu erhållits och
uttagning av zonansvarig domare/domarutbildare skett till
praktiskt D-licenstest får sådant genomföras på en lämplig
judotävling.

För erhållande av Distriktsdomarlicens erfordras följande:
Ålder:

18 år med minst 2 kyu

Krav:

Genomgått godkänd Domare-D-kurs 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.
Behörigheten som distriktsdomare är att domaren skall
fungera som domare vid samtliga nationella tävlingar utom
SM-tävlingar.
Nästa steg i domarens utveckling är att genomgå
RDK:s N-domarkurs.

För erhållande av Nationell domarlicens erfordras följande:
Ålder:

20 år med minst 1 kyu

Krav:

Genomgått godkänd Domare-N-kurs och som
D-domare dömt erforderligt antal, dock
minst 15 godkända och sanktionerade
judotävlingar och av RDK uttagits till och
godkänts vid praktiskt test för Nationell Licens
på en sanktionerad judotävling.
Väntetiden är minst 2 (två) år från erhållandet av D-licens.
Behörigheten som nationell domare är att domaren skall
fungera som domare vid samtliga tävlingar inom landet
samt vissa tävlingar inom Norden. Kan nomineras som
huvuddomare på nationella tävlingar.
Nästa steg i domarens utveckling är att erhålla en av RDK
utsedd mentor som förberedelse för kommande
Elitdomartest.

För erhållande av Elitdomarlicens erfordras följande:
Ålder:

23 år och minst 1 DAN

Krav:

* Genomgått RDK:s mentorprogram för Elitlicens.
* Varit aktiv domare på ett mycket stort antal godkända och
sanktionerade judotävlingar sedan N-licens.
* Regelbundet deltagande i RDK:s fortbildningskurser och
konferenser.
* Vara ett föredöme för domarkåren och judosporten
* Uttagits av RDK och godkänts vid ett praktiskt test för
Elitlicens på en SM-tävling eller Internationell tävling i
Sverige.
Väntetiden är minst 3 (tre) år från erhållandet av N-licens.
Behörigheten vid Elitlicens är att domaren skall 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 RDK.
Nästa steg i domarens utveckling är att efter att ha blivit
uttagen till RDK:s IJF-kandidatgrupp bli nominerad av RDK
och utsedd av FS för IJF B-licensprov.

För erhållande av Kontinental domarlicens (IJF B) erfordras följande:
Ålder:

25 – 50 år, minst 2 DAN

Krav:

* 7 (sju) års judoerfarenhet
* Minst 4 (fyra) år med Elitlicens
* Vara svensk medborgare
* Aktiv judodomare på nationell och viss kontinental nivå
* Blivit nominerad av RDK och utsedd av FS till test
* Väl uppdaterad med IJF:s Tävlingsregler

För erhållande av Internationell domarlicens (IJF A) erfordras följande:
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Ålder:

29 – 55 år, minst 3 DAN

Krav:

* 15 (femton) års judoerfarenhet
* Minst 4 (fyra) år av Kontinental Licens
* Vara svensk medborgare
* Aktiv judodomare på nationell och kontinental nivå
* Nominerad av RDK och FS och uttagen av
EJU Refeering Commission
* Skall ha kunskap i minst ett utav IJF:s
två officiella språk: engelska eller franska

