Motion 2013:4
MOTION TILL SVENSKA KARATEFÖRBUNDETS
ÅRSMÖTE 2013
Angående antal domare vid svenska karatetävlingar

Tävlingsverksamheten i dag är koncentrerad till några få orter i Sverige och där Stockholm, Malmö
och Göteborg, Karlstad och Kristiansstad står för merparten av alla tävlingar. Norr om Stockholm
finns inga tävlingar förrän du åkt 100 mil till Boden. Med andra ord så är antalet tävlingar och den
geografiska spridningen i Sverige under all kritik. En bidragande orsak till denna brist är WKF:s
regelverk och domarsammansättning som stipulerar ett visst antal domare per tävlingsmatta och
vår vilja att slaviskt kopiera detta sätt att organisera tävlingar på.
WKF:s regler är till för att användas på stora mästerskap som EM, VM etc.
där tillgången till domare är näst intill obegränsad.
Det omvända förhållandet råder på vår hemmaplan. Att få tillgång till rätt antal domare är en
ständig huvudvärk för oss arrangörer. För att inte tala om eventuella arrangörsaspiranter som nog
tänker till både en och två gånger innan man försöker sjösätta en ny tävling.
Fem st (5) domare plus en (1) kansa på en och samma matta! Det är påbudet för dagen. Detta anser
vi tävlingsarrangörer inte är rimligt.
Det måste helt enkelt vara mycket enklare och billigare att arrangera en karatetävling dels för att
kunna erbjuda fler tävlingstillfällen för våra tävlingskaratekas dels göra det ekonomiskt lönsamt för
fler föreningar att starta och driva tävlingar!
Svensk karate måste på ett mycket bättre sätt än nu kunna anpassa tävlingssystemen efter våra nationella
behov. Tittar vi på våra grannländer ser vi genast en annan bild. Våra nordiska grannar har i många fall
förstått att anpassa WKF:s regelverk efter de faktiska förhållande som råder på ”marken”! Inte bara synen
på antalet domare per matta utan även användandet av s.k. obligatoriska skydd, matchtid etc. varierar
kraftigt.
Svensk karate behöver också alternativa tävlingssystem och vi måste kunna ha

1. ett”spegeldomarsystem” ( två rörliga domare varav en leder matchen och
är huvuddomare ) att användas främst vid barntävlingar och andra typer av tävlingar där arrangören
så önskar dock ej seniortävlingar.
2. ett ” tredomarsystem” ( två sittande domare plus en stående/rörlig huvuddomare ) att användas
där arrangören så önskar.

Sid.2(2)

Dessa båda tävlingssystem skall ses som komplement till dagens WKF-system med 5st (6) domare
men att arrangören kan göra ett val beroende på tävlingens karaktär och målgrupp!
Därför motionerar undertecknade föreningar / arrangörer om att: styrelsen i Svenska
Karateförbundet tillsätter en arbetsgrupp bestående av ledamöter ur domarkommittén samt
medlemmar från den grupp av undertecknande arrangörer med uppdraget att arbeta fram dels ett
fungerande tvådomarsystem dels ett fungerande tredomarsystem enligt 1 och 2 ovan!
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