
SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN 

Domarreglemente 
 
 
 

2014-03-22 
 

 

 



Domarreglemente 2014-03-22 

 

1 
 

 

 

Innehåll 

 
 

Artikel 1  Syfte ........................................................................................................................ 2 

Artikel 2  Tillämpning ............................................................................................................. 2 

Artikel 3  Ledning av domarverksamheten i Sverige .............................................................. 2 

Artikel 4  Internationell domarindelning samt kriterier .......................................................... 2 

Artikel 5  Nationell domarindelning samt kriterier ................................................................. 3 

Artikel 6  Utbildning av nationella domare ............................................................................. 3 

Artikel 7  Internationella domaruppdrag ................................................................................. 3 

Artikel 8  Domare vid tävlingar .............................................................................................. 3 

Artikel 9  Tävling - huvuddomare ........................................................................................... 3 

Artikel 10 Tävling - domares avgörande ............................................................................... 4 

Artikel 11 Tävling - oförutsedda händelser ........................................................................... 4 

Artikel 12 Tävling - ringens ansvariga .................................................................................. 4 

Artikel 13 Tävling - juryordförandes rättigheter och skyldigheter ........................................ 4 

Artikel 14 Tävling - jurymedlemmars rättigheter och skyldigheter ...................................... 5 

Artikel 15 Tävling i mönster - domares rättigheter och skyldigheter .................................... 6 

Artikel 16 Tävling i kamp - ringdomares rättigheter och skyldigheter ................................. 7 

Artikel 17 Tävling i kamp - kantdomares rättigheter och skyldigheter ................................. 7 

Artikel 18 Tävling i kross- och specialteknik - domares rättigheter och skyldigheter .......... 8 

Artikel 19 Tävling i arrangerad kamp - domares rättigheter och skyldigheter ..................... 8 

Artikel 20 Regler för domarklädsel under en tävling ............................................................ 8 

Artikel 21 Anmälan av domare vid en tävling ...................................................................... 9 

Artikel 22 Uppträdande av domare ....................................................................................... 9 

Artikel 23 Överklagande ....................................................................................................... 9 

 



Domarreglemente 2014-03-22 

 

2 
 

 

 
Artikel 1  Syfte 

Syftet med detta reglemente är att reglera domarverksamheten inom Svenska 
Taekwondoförbundets ITF sektion. 

 
Artikel 2  Tillämpning 

Detta reglemente skall tillämpas vid samtliga domarfrågor inom Svenska 
Taekwondoförbundets ITF sektion. 

 
Artikel 3  Ledning av domarverksamheten i Sverige 

På uppdrag av Svenska Taekwondoförbundets ITF sektions styrelse leds 
domarverksamheten inom organisationen av Svenska Nationella Domarrådet 
(SND): 

A. Svenska Nationella Domarrådet sammanträder vartannat år eller tidigare 
vid behov. 

B. Svenska Nationella Domarrådet består av landets instruktörer med graden 
minst 4 Dan som deltagit i det senaste sammanträdet.   

C. Svenska Nationella Domarrådets uppgift är att vara normgivande inom 
domarfrågor för beslut av Svenska Taekwondoförbundets ITF sektions 
styrelse. 

D. Svenska Nationella Domarrådet koordinerar och ansvarar för samtliga nivå 
1 utbildningar och den nationella domaransvarige för nivå 1 utbildningar. 

 
Artikel 4  Internationell domarindelning samt kriterier 

Klass A kriterier: 
A. Att vara minst 25 år. 
B. Att inneha graden minst 4 Dan.  
C. Att ha varit certifierad Klass B domare.  
D. Att ha haft minst 3 års erfarenhet av sammanhängande, nationellt 

domarutövande. 
E. Att ha genomgått och erhållit certifikat från en officiell Klass A 

Domarkurs.  
F. Att kontinuerligt tjänstgöra på tävlingar erkända av ITF.  

 
   Klass B kriterier: 

A. Att vara minst 21 år. 
B. Att inneha graden 2 eller 3 Dan.  
C. Att ha genomgått och erhållit certifikat från en officiell Klass B 

Domarkurs.  
D. Att kontinuerligt tjänstgöra på tävlingar erkända av ITF. 
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Artikel 5  Nationell domarindelning samt kriterier 
Inom Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion bedöms domarbehörigheten 
efter grad samt genomgången nationell domarutbildning. Det finns tre olika 
nivåer av coach- och domarutbildning: 
 

• Nivå 3  
Innehavare av graden lägst 4 Dan samt genomgått den senaste SND 
utbildningen.  
Behörighet att genomföra utbildning till nivå 1.   

• Nivå 2 
Innehavare av graden lägst 2 Kup samt genomgått utbildning nivå 2 
under de senaste två åren. 

• Nivå 1  
Innehavare av graden 3 Kup och lägre samt genomgått utbildning nivå 
1 under de senaste två åren. 

 

Artikel 6  Utbildning av nationella domare 
A. Endast medlemmar i Svenska Nationella Domarrådet har behörighet att 

leda domarutbildning steg 1. Dispens att leda utbildning kan inte ges till 
personer som ej deltagit i senaste Svenska Nationella Domarrådets 
utbildning/sammanträde. 

B. Kostnad för genomförande av steg 1 utbildningar är inte fastställd och 
bestäms individuellt av utbildaren. Steg 2 utbildningen bekostas av 
förbundet så länge budgeten så tillåter. 

C. Utbildaren har skyldighet att senast 2 veckor efter genomförd utbildning till 
Svenska Taekwondoförbundets ITF sektions styrelse skicka en lista över 
samtliga personer som deltagit i utbildningen.  

D. En lista över utbildade domare nivå 2 publiceras fortlöpande på hemsidan 
för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion. 

E. Efter genomgången nivå 2 utbildning tilldelas diplom. 

 
Artikel 7  Internationella domaruppdrag 

Beslut om eventuella internationella domaruppdrag fattas av styrelsen för 
Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion i samråd med Nationell 
Domaransvarig. 

 
Artikel 8  Domare vid tävlingar 

Samtliga domare som skall arbeta i samband med tävlingar arrangerade inom 
Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion skall ha genomgått nationell 
domarutbildning nivå 2.  
I nödfall kan nationell domaransvarig ge dispens.   

 
Artikel 9  Tävling - huvuddomare  
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Svenska Taekwondoförbundets ITF sektions styrelse godkänner i samråd med 
Svenska Nationella Domaransvarig respektive tävlingars huvuddomare i 
samband med sanktionsansökan. Huvuddomaren ansvarar för följande: 

A. Att domares klädsel är enligt reglementet. 
B. Tillsättning av domare till respektive ring. 
C. Fastställande av system för att domare skall rotera och bytas av så att alla 

får en möjlighet att döma och att de tävlande bedöms rättvist. 
D. Kontroll av domares arbete under tävlingen. 
E. Att fatta avgörande beslut vid klagomål. 
F. Att besluta om disciplinär åtgärd eller hänskjuta dessa till Svenska 

Taekwondoförbundets ITF sektions styrelse.  
G. Att samarbeta med tävlingsarrangören. 

H. Att föreslå förbättringar av tävlingsreglemente. 
 

 

 
Artikel 10 Tävling - domares avgörande 

Domares avgörande skall fattas på grunder fastställda i tävlingsreglementet och 
domarreglementet.  

 
Artikel 11 Tävling - oförutsedda händelser 

Fall som inte täcks av tävlingsreglementet eller domarreglementet skall enligt 
bästa förmåga avgöras rättvist av huvuddomaren. 

 
Artikel 12 Tävling - ringens ansvariga 

Varje ring skall styras av de ringansvariga, vilka kontrollerar samtliga 
händelser. Dessa består av: 

 För mönster 
1 juryordförande, 1-2 jurymedlemmar samt 3-5 domare 

 För kamp 
1 juryordförande, 1-2 jurymedlemmar, 1 ringdomare samt 2-4 
kantdomare 

 För kross och specialteknik 
1 juryordförande, 1-2 jurymedlemmar samt erforderligt antal domare 

 För arrangerad kamp 
1 juryordförande, 1-2 jurymedlemmar samt 3-5 domare 

 
Artikel 13 Tävling - juryordförandes rättigheter och skyldigheter 

A. Juryordförande skall alltid vara uppdaterad på Tävlingsreglementet och 
Domarreglementet samt manualer.  
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B. Juryordförande är den ende officielle domare som kan diskvalificera en 
utövare enligt Artikel 36 i Tävlingsreglementet.  

C. Juryordförande kontrollerar matchen avseende domares uppträdande och 
kan efter eget val framföra sina åsikter.  

D. Juryordförande kontrollerar tidtagare och protokollförare och kan ersätta 
dessa vid frånvaro eller ineffektivitet.  

E. Juryordförande skall vid mönstertävlan: 
a. Genom lottning avgöra utsett mönster.  
b. Utse domare vilken skall ge kommandon till de tävlande. 
c. I de fall en inkorrekt situation uppstått, kalla in domare.  
d. Efter att ha mottagit poängformulär, kontrollera dessa och efter att 

ha avgjort vinnare enligt Artikel 26-29 i Tävlingsreglementet stå 
upp och indikera denne. Vid oavgjord match skall nytt mönster 
lottas fram till dess att matchen är avgjord.  

e. I de fall flaggsystem används skall juryordförande kontrollera 
antalet flaggor och visa vinnare. Vid användande av pool-system 
skall utfall och fördelning av flaggor noteras.  
 

F. Juryordförande skall vid kamptävlan: 
a. I de fall en inkorrekt situation uppstått, stoppa tidtagningen och 

kalla in ring- eller kantdomare.  
b. Notera samtliga varningar och minuspoäng. Efter att ha mottagit 

poängformulär, kontrollera dessa och efter att ha avgjort vinnare 
enligt Artikel 32 i Tävlingsreglementet stå upp och indikera denne.  

c. I de fall flaggsystem används skall juryordförande kontrollera 
antalet flaggor och visa vinnare. Vid användande av pool-system 
skall utfall och fördelning av flaggor noteras.  
 

G. Juryordförande skall vid tävlan i kross och specialteknik: 
a. I de fall en inkorrekt situation uppstått, kalla in domare.  
b. Utse en domare till att ge kommando och visa erhållen poäng.  
c. Lotta fram avgörande teknik då fler utövare har samma poäng efter 

slutförd tävlan. 
 

H. Juryordförande skall vid tävlan i arrangerad kamp: 
a. I de fall en inkorrekt situation uppstått, kalla in domare.  
b. Efter att ha mottagit poängformulär, kontrollera dessa och stå upp 

och visa sammanräknade erhållna poäng. 
c. Då fler lag har samma poäng efter slutförd tävlan skall dessa lag 

tävla i ännu en omgång. 
 

I. Nationell Domaransvarig, Huvuddomare eller Juryordförande  har rätt att 
byta ut en domare på grund av ineffektivitet, olyckstillfälle eller dispyt.  

Artikel 14 Tävling - jurymedlemmars rättigheter och skyldigheter 
Jurymedlemmar skall hjälpa och assistera juryordföranden vid tidtagning, 
markering av varningar och minuspoäng samt kontroll av poängprotokoll. 



Domarreglemente 2014-03-22 

 

6 
 

 
Artikel 15 Tävling i mönster - domares rättigheter och skyldigheter  

A. Domare skall alltid vara uppdaterad på Tävlingsreglementet samt 
tillämpliga delar av Domarreglementet.  

B. Domare kan, om juryordförande så begär, bli konsulterad angående en 
händelse.  

C. Domare får ej prata under tävlingsmoment.  
D. Domare skall sitta upprätt med fötterna ihop och skosulorna mot golvet och 

med ett avstånd av 100 cm till nästa domare.  
E. Domare skall observera utövarna och bedöma dessa enligt nedanstående 

kriterier: 

• Individuell tävlan 
Tekniskt utförande 
Kraft 
Balans 
Andningskontroll 
Rytm 

• Lagtävlan 
Presentation, lagarbete och koreografi 
Tekniskt utförande 
Kraft 
Balans 
Andningskontroll 
Rytm 

F. Domare skall efter varje mönsterrond föra in bedömda poäng på 
poängprotokollet, vilket efter matchen tas in av en jurymedlem och lämnas 
till juryordförande.  

G. Då flaggsystem används skall flaggor lyftas som markerar resultat på 
poängprotokollet, på ringdomares kommando. Röd flagga skall hållas i 
vänster hand.  

H. Om matchen blir oavgjord kommer ytterligare mönster att utföras, ett i 
taget tills vinnare är utsedd. Mönstret lottas fram.  
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Artikel 16 Tävling i kamp - ringdomares rättigheter och skyldigheter  
A. Ringdomare skall alltid vara uppdaterad på Tävlingsreglementet samt 

tillämpliga delar av Domarreglementet och manualer.  
B. Ringdomare kan, om juryordförande så begär, bli konsulterad angående en 

händelse.  
C. Ringdomare skall vid behov kontrollera tävlandes dräkt och 

skyddsutrustning.  
D. Ringdomare skall styra matchen, kommendera de tävlande, göra 

tillkännagivanden och använda korrekta handsignaler utan att vidröra de 
tävlande.  

E. Ringdomare är den ende som är auktoriserad att utdela varningar och 
minuspoäng. 

F. Ringdomare kan, vid behov, begära att få juryordförandes och eller 
kantdomares åsikt.  

G. Ringdomare skall, efter att ha erhållit poängprotokoll från kantdomare, 
buga och överlämna dessa till juryordförande. 

 
 
Artikel 17 Tävling i kamp - kantdomares rättigheter och skyldigheter  

A. Kantdomare skall alltid vara uppdaterad på Tävlingsreglementet samt 
tillämpliga delar av Domarreglementet och manualer.  

B. Kantdomare kan, om juryordförande eller ringdomare så begär, bli 
konsulterad angående en händelse.  

C. Kantdomare skall observera de tävlande, sittandes på ett passande sätt.  
D. Kantdomare skall anteckna matchnummer, poäng, varningar och 

minuspoäng på sitt poängprotokoll.  
E. Kantdomare skall vid matchens slut minska tävlandes poäng med 1 vid var 

3:e varning samt dra av eventuella minuspoäng samt summera resultat och 
markera vinnare.  

F. Kantdomare skall leverera korrekt ifyllt samt signerat poängprotokoll till 
ringdomare.  

G. Då flaggsystem används skall flaggor lyftas som markerar resultat på 
poängprotokollet, på ringdomares kommando. Röd flagga skall hållas i 
vänster hand. 

H. Kantdomare skall stå upp med en flagga i var hand då match avgörs genom 
First Point Winner. Då ringdomare ger kommandot ”Sung” skall 
kantdomare ange den utövare som har utdelat första poänggivande teknik 
genom att lyfta dennes flagga.  
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Artikel 18 Tävling i kross- och specialteknik - domares rättigheter och 
skyldigheter 
A. Domare skall alltid vara uppdaterad på Tävlingsreglementet samt 

tillämpliga delar av Domarreglementet.  
B. Domare kan, om juryordförande så begär, bli konsulterad angående en 

händelse.  
C. Domare skall kontrollera plankor och målets höjd samt bedöma utövarens 

försök enligt Artikel 44 och 47 i Tävlingsreglementet.  
D. Domare skall, då juryordförandes anger detta, visa erhållen poäng enligt 

Artikel 44 och 47 i Tävlingsreglementet.  
 

 
Artikel 19 Tävling i arrangerad kamp - domares rättigheter och 

skyldigheter 
A. Domare skall alltid vara uppdaterad på Tävlingsreglementet samt 

tillämpliga delar av Domarreglementet.  
B. Domare kan, om juryordförande så begär, bli konsulterad angående en 

händelse.  
C. Domare får ej prata under tävlingsmoment.  
D. Domare skall sitta upprätt med fötterna ihop och skosulorna mot golvet 

och med ett avstånd av 100 cm till nästa domare.  
E. Domare skall observera utövarna och bedöma dessa enligt nedanstående 

kriterier:  
• Presentation, lagarbete och koreografi  
• Tekniskt innehåll  
• Akrobatiskt innehåll  
• Kraft  
• Andningskontroll 

 
F. Domare skall efter varje rond föra in bedömda poäng på poängprotokollet, 

vilket efter matchen tas in av en jurymedlem och lämnas till 
juryordförande.  

G. Om flera lag har samma poäng kommer ytterligare omgång att 
genomföras, tills vinnare är utsedd.  

 
Artikel 20 Regler för domarklädsel under en tävling 

Domare skall bära marinblå/svart kavaj, marinblåa/svart byxor, vit långärmad 
skjorta, marinblå slips, vita strumpor, vita gymnastikskor samt vara försedd 
med penna. Huvuddomare kan ange avsteg från kavaj.  
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Artikel 21 Anmälan av domare vid en tävling 
Domare skall varje dag anmäla sig på anvisad plats 1 timme före tävlingens 
början.  

 
Artikel 22 Uppträdande av domare 

Samtliga domare skall uppträda enligt nedanstående: 

A. De skall agera samvetsfullt och värdigt.  
B. De skall vara fullständigt uppmärksamma under tävlingsmomentet.  
C. De skall alltid avge ett opartiskt beslut.  
D. De skall hålla distans till de tävlande under tävlingen.  

 
 
Artikel 23 Överklagande 

Eventuell överklagande gällande hanteringen av domarfrågor kan göras 
skriftligen till styrelsen för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion.  
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