Västra Karateförbundet i samarbete med Svenska Karateförbundet inbjuder till:

REGELSEMINARIUM WKF 9.0
Göteborg den 15 maj Torpahallen
Från den 1/4 2015 tillämpas det nya WKF 9.0 regelverket vid alla förbundstävlingar i landet. För att vara
domare skall man därför ha deltagit i den utökade och förlängda domarbriefing som hålls innan varje
tävling sedan april.
De domare som efter den 31/12 2015 INTE deltagit vid en 9.0 regelgenomgång eller domarkurs och dömt enligt
WKF 9.0 FÅR INTE döma innan de deltagit vid en domarkurs eller ett regelseminarium.
Om du som domare inte har deltagit i briefing eller domarkurs och tävling enlig WKF 9.0 innan den 31/12
2015 SKALL du alltså för att kunna döma efter den 1/1 2016 först ha närvarat vid en domarkurs alternativt
regelseminarium innan du dömer igen. Efter den 30/6 2016 kommer DK att revidera och uppdatera
domarlistan igen så att alla som finns i listan har en giltig domarlicens. Om du slutat som domare vänligen
meddela detta till DK via e-post: dk@swekarate.se

I samarbete med Västra KF den 15 maj i Torpahallen Göteborg kommer DK att arrangera ett
Regelseminarium, främst riktat till de domare som under 2015 inte dömt enligt WKF 9.0.
Alla övriga domare är även välkomna, likaså coacher/klubbledare som vill uppdatera sin
regelkunskap. Vi har ett begränsat antal platser så anmälningsordning gäller.
PLATS;

Torpahallen Munkebäck Billerudsgatan 1 416 75 Göteborg

AVGIFT;

Kostnadsfritt, ingen avgift. OBS. anmälningsordning gäller, först till kvarn…

TID;

Söndag 15 maj

kl. 12.00 – 14.00ca Teori
kl. 14.00 – 15.00 Kumite-praktik med tävlande
kl. 15.00 – 15.30 ca Kata-praktik med tävlande

Kursledare kommer från DK karate, minst 2 st från kommittén är på plats.
De klubbar som har kata & kumite tävlande som är intresserade av att få feedback från våra
domare är välkomna att anmäla sitt intresse till vastrakarate@gmail.com
Domare, coacher och klubbledare anmäler sitt deltagande till DK; dk@swekarate.se
Anmälningsordning gäller, vid stort deltagarantal ges dock domare som skall uppdatera sin
licens företräde.
Välkomna!!

