SVENSKA BUDOFÖRBUNDET
SWEDISH BUDO FEDERATION

FEDERATION SUEDOISE DE BUDO

JU-JUTSU
Telefonmöte med Domargruppen den 28 april 2003
Deltagare: Dan Andersson, Daniel Petersson, Jonas Johansson, Emil Gustavsson, Niclas
Sjöberg.
Domaransvarig Dan Andersson tog till orda och öppnade mötet. Dan hade förberett en
liten agenda :
Konstitueri ng
Dan Andersson är Domaransvarig i Sverige samt ansvarig för domargruppen,
Daniel Petersson är sekreterare i domargruppen.
Ungdomstävling Nacka
Önskemål hade inkommit från Nacka JJK att få genomföra tävlingen med färre antal
domare än vad som är stadgat i reglerna. Domargruppen var enhälligt emot detta främst av
säkerhetsskäl som ansågs särskilt viktig eftersom det är barn och ungdomar som tävlar.
Domargruppen beslutade att vid ungdomstävlingar får sidodomare bryta matchen
(”Matte”) om de finner det nödvändigt.
CCC
Jonas rapporterade att det var besvärligt att få ihop domare till CCC, många var upptagna
på annat håll.
Fighter Extreme 3
Förfrågan från arrangören om att skicka domare till de matcher som skall tävlas i har
inkommit. Det blev en längre diskussion om hur vi skall förhålla oss till detta och vilka
regler som skall gälla för domare och vid vilka tillfällen man får döma. Beslutades att
skjuta detta på framtiden inför kommande arbetsmöte.
Beslutades att Dan Andersson dömer på Fighter Extreme 3 och att vi till kommande
liknande arrangemang har regler för domare klara.
Övrigt
- Diskussion om hur vi skall kunna rotera så mycket domare som möjligt. Kom fram till
följande beslut: Arrangör utser huvuddomare, meddelas i sanktionsansökan. Arrangör
och huvuddomare kommer gemensamt överens om lämplig domarbesättning.
Domaransvarig har rätt att utöver överenskommen domarbesättning tillsätta domare.
-

Daniel Petersson, som är ansvarig för domardatabasen, uppmanade alla att rapportera
in till databasen information om tävlingar och vilka domare dom har deltagit samt ev.
deras insats.

-

Diskuterades om nya kurser för domare. Kom fram till att vi skall inventera de domare
som finns idag och avkräva dom ett svar om dom vill döma eller inte. Detta sker
huvudsakligen under sommaren. Samtliga i registret registrerade domare skall
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uppdateras och antalet fördelas till alla medlemmar i domaregruppen genom Daniels
försorg.
-

Diskuterades om ett nytt system för tävlingslicenser. Daniel kommer med förslag på
detta till kommande arbetsmöte.

-

Domargruppen rekommenderar röda handskydd för röd tävlande i kamp samt
rekommenderar tandskydd från tandtekniker för högsta säkerhet.

-

Emil undersöker möjligheten att ta fram ett officiellt handskydd för obligatorisk
användning på tävlingar samt tar fram rekommendation för vristskydd.

-

Niclas fick i uppdrag att ta fram en instruktion för ifyllnad av tävlingsprotokoll så att
det blir lika överallt.

-

Daniel jobbar vidare med att revidera tävlingsregler för att dessa skall så långt det är
möjligt samstämma med dom internationella reglerna samt ta fram en från förbundets
hemsida nedladdningsbar version.

Vid tangentbordet,
Daniel Petersson, sekt. domargruppen

