Förbundsstyrelsens yttrande över motion 2019:1
Motionärerna yrkar på att, SKF även efter den 31 december 2019, skall kunna använda det gamla
flaggsystemet för bedömning på Katatävlingar. Till saken hör att WKF har gett de internationella
förbunden ett omställningsår under 2019 och det nya poängbedömningssystemet skall vara i bruk
nationellt från 1 januari 2020.
FS noterar att motionen inlämnades innan det nya regelverket var helt färdigställt och den första
introduktionen gjordes i Sverige. Bland motionärerna finns två distriktsförbund och vi noterar att
inget protokoll där beslutet fattades, ang. motionen, hos dessa två distrikt har inkommit.
Förbundsstyrelsen har inhämtat remissutlåtande från Tekniska Kommittén och Dommarkommittén
innan de nu avger sitt svar på motionen.
Det är av största intresse för våra Svenska tävlanden, tränare och domare att vi i Sverige följer den
internationella utvecklingen, som redan är i full gång i Europa och resten av världen. Vårt landslag
behöver även kunna tävla på nationella tävlingar med det system som gäller i övriga världen. Det är
även FS övertygelse att barn vill tävla så likt de vuxna som möjligt.
För att garantera kvalitet i bedömningen bland våra svenska domare måste ett kontinuerligt
utbildningssystem finnas. Ju fler regelverk vi har desto svårare för domarna att prestera och för de
tävlande att förstå resultatet. Att utbilda i två system kräver dessutom resurser som
Domarkommittén inte anser sig besitta.
För att möta Svenska behov har vi redan andra helgen i januari introducerat och utbildat i det nya
poängbedömningssystemet. Vidare har Domarkommittén lagt upp ett utbildningsschema under
2019. Tekniska kommittén har bjudit in till arrangörsseminarium samt gått ut med information till
arrangörerna att de är behjälpliga vid tävlingar. Vi har tagit fram en Svensk modell med från tre
domare på barntävlingar vidare till fem eller sju domare. Förbundet har tagit fram poängtavlor som
funkar med papper och penna samt ger gratis bort poängbedömningsverktyg framtagna i Excel för
dem som inte vill ansluta sig till Sportdata.
Om motionen går igenom, ser vi en stor risk att våra internationella Katatävlingar med många år
bakom sig som plattform för internationellt Katadeltagande i Sverige kommer att sluta som en
mindre nationell Kataangelägenhet. Vi måste inse det faktum att internationella domare och
tävlande kommer så småningom att avstå ifrån att delta i våra Svenska Internationella Katatävlingar
och detta ser vi FS som en stor förlust för vår olympiska idrott här i Sverige.
Sammanfattningsvis; Tävlingsregelverk är dynamiska instrument och FS anser att vi skall välja våra
undantag med omsorg. FS anser att de genom de åtgärder som beskrivits ovan möter de problem
motionären beskriver. Vidare har de flesta undertecknarna av motionen redan proklamerat att de
kommer att använda sig av poängbedömningssystemet på sina tävlingar redan i år.
Med ovanstående motivering yrkar Förbundsstyrelsen avslag till motionen.
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