Kravprofil för framtida EKF/WKF domare
Fastställda av förbundsstyrelsen den 26 april 2011

Roll och funktion
Som domare i European Karate Federation (EKF) eller World Karate Federation (WKF) ska
du närvara på 4-5 tävlingar i utlandet per år. Detta innefattar även deltagande och examinering
på EKF/WKF:s domarkurser. Därutöver kommer du av Svenska Karateförbundets (SKF)
domarkommitté att utses till kursledare vid domarutbildningar i Svenska domarkåren.

Omfattning och generella krav
Som domare inom EKF/ WKF skall du:










Ha ett genuint intresse för karate och i synnerhet tävlingskarate.
Kunna tävlingsregelverket teoretiskt mycket bra på svenska och engelska. Det går
också att göra skrivningen på franska (EKF) och spanska (WKF).
Vara en bra domare med stor utvecklingspotential.
Vara borta alltifrån fyra till tio dagar varje gång beroende på tävlingens eller kursens
omfattning och plats.
Arbeta långa pass, ibland upp mot 12 timmar per dag, ibland med kortare pauser
endast.
Förhandla med familj och arbetsgivare om ledigheter i detta syfte.
Arbeta utan ersättning eller arvode. Endast resa, kost och logi betalas av SKF. Inget
betalas av EKF/WKF.
Inspirera, motivera och utveckla svenska domare.
Alltid vara rättvis, ärlig och väl förberedd, vara respektfull och seriös i sitt uppdrag
som domare, både nationellt och internationellt.

Kommunikation
Som domare inom EKF/WKF skall du:




Ha både förmåga och intresse att kommunicera med många olika typer av personer
inom karatesfären, såväl nationellt och internationellt.
Vara en officiell representant för Svenska Karateförbundet vilket sätter krav på
uppförande och samarbetsvilja.
Vara öppen och lyhörd för feedback och kritik samt vara villig att lära och förbättra
sig.

Bakgrund och profil




Du ska inneha Kumite Referee och/eller Kata Judge A.
Du ska kunna läsa, skriva och tala engelska.
Du ska vara minst 25 år och högst 50 år.

Personliga egenskaper
Du ska vara:






Trygg med god självinsikt.
Målmedveten och tålmodig.
Tydlig och kommunikativ.
Öppen för att förändra/utveckla dig som domare baserat på feedback och råd från
erfarna domare.
Alla domare inom EKF/WKF får inte döma finaler, endast ett fåtal blir uttagna, något
man måste acceptera men samtidigt prestera på topp för att försöka bli uttagen till
finalpassen.
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