Domarkommittén

Inbjudan till domarkurs i kumite för licensstegen Judge A, B och C
DATUM och TID

7-8 februari 2014, fredag kl. 18.00 - 22.30, lördag kl. 09.00 - 18.00

PLATS

Teori + prov fredag 7 februari: Bodens Karateklubb (dojo), Brogatan 51, Boden.
Praktik + prov lördag 8 februari: Idrottshallen Hildursborg, Garnisonsgatan 1,
Boden, i anslutning till Boden Open 2014.

KURSLEDARE

Peter Sahlberg (070-747 56 55).

KURSAVGIFT

800 kr per deltagare, betalas kontant på plats. Kandidater för ungdomslicens
betalar 600 kr var. Observatörer betalar 300 kr. Medtag jämna sedlar.

KOST & LOGI

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

KLÄDSEL

Officiell klädsel, enligt artikel 2 i regelboken, skall bäras under kurs och
examination. Observatörer behöver ej bära officiell klädsel.
Klädsel för kandidater som går Judge C-kurs: SKF: s officiella piké tröja, svarta
byxor (ej svarta jeans) och svarta strumpor & skor (enligt reglementet).

KRAV/FÖRSTUDIER

Domarkandidater måste vara 18 år fyllda med undantag för Judge C där man
måste vara 16 år fyllda. Man måste därutöver har tränat karate i minst 5 år.
Avgränsningen utgörs av att Judge C får döma i barntävling endast. Judge C får
ej döma tävlande från 14 år och uppåt.
Ladda ner licenskraven från SKFs hemsida.
Regelboken och barnregeltillägget skall vara väl genomlästa vid ankomst till
kursen. Deltagarna måste i god tid innan kursen ha gått igenom instuderingsfrågorna som finns på SKFs hemsida. En veckas förberedelser räcker sällan.

REGELBOK

Kan laddas ner från SKFs hemsida.

SCHEMA

Meddelas i detalj senare.

ÖVRIGT

Eftersom det råder brist på kvinnliga domare välkomnar vi särskilt kvinnliga
kandidater. 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 fredagen den 31 januari 2014.
Anmälan kan göras via e-post till dk@swekarate.se eller att man ringer
kursledaren (se telefonnummer ovan).

Välkommen! / Domarkommittén
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