Inbjudan till domarkurs i Kata Judge C - B - A & Kumite Judge C - B - A
DATUM och TID

Den 10 - 11 /12 2016, lördag kl. 11.00 - 18.30 ca, söndag kl. 09.00 - 17.0 0ca.
För fjärde gången, här är en kurs som kan ge både Kata- och Kumite- licens!
OBS. Verifiering av licensen sker i samband med en kommande tävling.

PLATS

Lördag 10/12 samt Söndag 11/12 RIG Fredrika Bremergymnasiet &
Torvallahallen Dalarövägen 64, 136 46 Handen

KURSLEDARE

Från Domarkommittén , samt ev. extra kursledare vid stort deltagarantal.

KURSAVGIFT

1.200 kr per deltagare, betalas till SKF Bankgiro; : 442-4487 skriv RIG-kurs
samt ert namn. Observatörer betalar 400 kr. Deltagande 1 dag (Kumite alt.
Kata) 800 kr. OBS. Vissa SDF betalar er kursavgift vid godkänt på kursen!!

KOST & LOGI

Måltider ingår ej i kursavgiften. Eventuell övernattning ordnas av deltagarna
själva.

KLÄDSEL

Officiell klädsel, enligt artikel 2 i regelboken, skall bäras under hela kursen och
examination för JB/JA. Judge C kandidater (Förbundets vita piké eller vit
kortärmad skjorta och svarta byxor. Piké kan beställas via e-post till
BudoNord/www.sbi-sport). Observatörer behöver ej bära officiell uniform.
Till Katakursen, ta med karate-gi, vi kommer att gå igenom Kata tillsammans.
Glöm inte visselpipa.

KRAV/FÖRSTUDIER

Ladda ner licenskraven från SKFs hemsida. Inför teoriprovet tänk på följande,
regelboken och barnregeltillägget skall vara väl genomlästa i god tid innan
kursen. Deltagarna måste i god tid innan kursen ha gått igenom instuderingsfrågorna som finns på SKFs hemsida. En vecka räcker sällan, försök att läsa
tillsammans med någon om det går, samt öva praktik hemma på klubben.

REGELBOK

Kan laddas ner från SKFs hemsida, skriv ut och ta med till kursen.

SCHEMA

Finns på SKF hemsidan, skriv ut själva.

ÖVRIGT

Tjejer är extra välkomna att delta, DK ser att antalet kvinnliga domare sakta
börjat öka och det ser vi som mycket positivt. Redan lic. domare som vill delta
för att uppdatera sina regelkunskaper är välkomna, utan att bet. kursavgift!
Domarkommittén uppmanar även klubbledare/coacher att gå kursen som
observatör i syfte att förstå reglerna och deras tillämpning bättre.

ANMÄLAN

Skall vara Domarkommittén tillhanda senast söndag den 1/12 2016 .Anmälan
skall göras via e-post, då kan DK enkelt sända er info. / schema m.m.
E-post; dk@swekarate.se

Välkommen önskar Domarkommittén!
_____________________________________________________________________________________________________
Domarkommittén Svenska Karateförbundet
e-post: dk@swekarate.se
Hemsida: www.swekarate.se

