KRAVPROFIL FÖR CHEFSDOMARE vid Förbundstävlingar.
DK kommer att upprätta en lista över godkända Chefsdomare vid SKF-tävlingar. Denna lista skall våra
tävlingsarrangörer använda då de bjuder in en Chefsdomare till sitt arrangemang.
DK ställer krav på licensnivå, kunskap och kompetens samt personliga egenskaper. Samtidigt
kommer en utbildning och särskilt riktad kompetensutveckling att hållas för denna grupp domare.
Om Du är intresserad av uppdrag som Chefsdomare, och villig att satsa den tid och det engagemang
som DK önskar och kräver vill vi att Du skriver till DK och anmäler ditt intresse för uppdraget.
Anmäl ditt intresse till ; dk@swekarate.se
Oavsett om Du haft dessa uppdrag tidigare vill DK att Du här anmäler ditt intresse.
Som alla vet väntar vi med stort intresse och spänning på besked om Karate blir en Olympisk idrott,
detta beslut kommer i samband med sommar OS i Brasilien i augusti månad. Det kommer absolut att
omedelbart bli ett helt annat fokus på vår idrott, våra tävlingar och inte minst på våra aktiva och
domare.
DK tror, hoppas och förutsätter som sagts, att det från RF / IOK kommer att bli en helt annan
uppmärksamhet på hela vår verksamhet vid ett olympiskt erkännande. Detta vill vi därför i förväg
vara beredda på och som ett led i vår ambition att höja professionalitet/kompetensen i hela vår
domarkår inrättar med start hösten 2016 därför en Chefsdomarlista med av DK godkända och
utbildade domare.
DK avser att senare under hösten genomföra en Workshop / Chefsdomarutbildning för de domare
som blir uttagna, preliminärt i Göteborg, under senhösten.

Följande punkter är viktiga och söker vi hos våra framtida Chefsdomare i SKF.
-

Ha ett genuint intresse för karate och i synnerhet tävlingskarate.
Kunna tävlingsregelverket och alla bestämmelser teoretiskt mycket väl.
Vara en bra domare med stor utvecklingspotential.
Kunna vara borta och döma vid alltifrån 3-6 tävlingar per år.
Arbeta långa pass, ibland upp mot 10-12 timmar per dag, ibland med kortare pauser endast.
Inspirera, motivera och utveckla våra nationella svenska domare.
Alltid vara rättvis, ärlig och väl förberedd, vara respektfull och seriös i sitt uppdrag som
domare, och ansvarig Chefsdomare.

Kommunikation
Som chefsdomare vid våra nationella tävlingar inom SKF skall du:
-

Ha både förmåga och intresse att kommunicera med många olika typer av personer inom
karatesfären, såväl domare, coacher och arrangörer samt tävlande.
Vara en officiell representant för Domarkommittén och Svenska Karateförbundet vilket
sätter krav på uppförande och samarbetsvilja.
Vara öppen och lyhörd för feedback och kritik samt vara villig att lära och förbättra i rollen
som chefsdomare.

Bakgrund och profil
-

Du ska inneha licenserna Kumite Referee och Kata Judge A.
Du ska kunna läsa, skriva och tala bra svenska och engelska.
Du ska vara minst 25 år.
Arvode enligt domarersättning fastslagen av SKF, resa och logi betalas av arrangören.
Genusperspektiv, DK eftersträvar i linje med SKF en jämlikhetsprincip med likafördelning
även vid domaruppdrag.

Personliga egenskaper
Du ska vara:
-

Trygg med god självinsikt.
Målmedveten och tålmodig.
Tydlig och kommunikativ.
Rättvis och ärlig.

Idrottshälsningar
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