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DTaF's TEKNIKDOMMER REGLEMENT  

  

§ 1 REGLER FOR DOMMERE UNDER DTaF  

Stk. 1 a) Rejseudgifter og rejsediæter, som dommere har i forbindelse med virke ved officielle 
G - class stævner, vil blive udbetalt i forbindelse med stævnet eller hurtigst muligt 
herefter. Ved rejse forstås returbillet med billigste offentlige transportmiddel eller 
kørsel i egen bil. Ved kørsel i egen bil dækkes efter DTaF's dommeransvarliges 
regler, som er følgende:  

 Hvis 2 eller flere fuldtids dommere kører sammen, vil føreren af bilen kunne få 
refunderet efter den gældende statens høje kilometersats for kørsel i egen bil samt 
evt. udgifter til færge eller bro.  

 Hvis bilen kun indeholder én fuldtids dommer, vil der blive refunderet efter 
gældende statens lave kilometersats. Alene kørsel skal dog aftales på forhånd. 

 Stævnets dommerleder får altid refunderet efter den høje takst, men skal så vidt 
muligt have andre dommere med.  

Diæter dækkes efter DTaF's normale takster, såfremt rejsetidspunktet falder ind under 
almindelig spisetid, morgenmad, frokost og aftensmad.  

b) Ved officielle stævner bruges en af repræsentantskabet vedtaget dommeruniform (§ 
3).  

c) Ved ændringer i kontaktoplysninger SKAL dommersektionen altid have besked.  

d) Fordelingsplan vil komme halvårligt, sådan at man ikke skal binde sig for mere end 6 
måneder ad gangen.  

  

§ 2 GENERELLE REGLER FOR EN DOMMERS VIRKE  

Stk. 1 En dommer er en af stævnets officials. Dommerens vigtigste opgave består i at sikre, at 
deltagerne ved stævnet får tildelt de placeringer, som svarer til deres indsats på dagen.  

Stk. 2 Dommerne skal altid huske:  

a) At de er til for at sikre en retfærdig afgørelse.  

b) Deres ansvar som leder indenfor sporten.  

c) At kvaliteten og dommerens måde at udføre sit virke er af afgørende betydning for et 
stævne.  

d) At de under alle forhold skal bevare roen samt altid dømme efter de gældende regler.  

e) At de under alle forhold skal dømme upartisk.  

f) At en fejlvurdering er en menneskelig handling, men at det oftest er udøverne, der 
kommer til at bøde for fejlen.  

g) At tvivlen altid skal komme den anklagede til gode.  

  

§ 3 GENERELLE REGLER FOR DOMMERE  

Stk. 1 I tilfælde af, at der indtræder situationer, der ikke er omfattet af de foreliggende regler, 
skal de behandles på følgende måde:   
a) Spørgsmål, der har relation til konkurrencen, skal afgøres ved konsensus mellem 

jurydommer og de øvrige dommere for den pågældende gruppe.  
En sådan afgørelse skal altid skriftligt meddeles til dommersektionen af juryen.  

b) Spørgsmål, der ikke har relation til en bestemt gruppe eller deltager, skal afgøres af 
dommersektionen.  

c) I tvivlstilfælde skal der tyes til WT's regler.  
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d) Alle regler, som modtages fra DIF, WTE og WT, kan træde i kraft med øjeblikkelig 
virkning uanset tidligere regler. Disse skal dog godkendes på førstkommende 
repræsentantskabsmøde.  

    

      Stk. 2 Sammensætningen af dommere:  

a) 1 jurydommer, 6 dommere eller 1 jury og 4 dommere. I nødstilfælde kan bruges 1 
jury, 2 dommere. Sidste tilfælde aftales med stævnets dommerleder. Herudover skal 
arrangøren sørge for en sammentæller samt en assistent til denne. b) Alle dommere 
skal være godkendt af DTaF.  

Stk. 3 Dommerens påklædning skal være hvide sportssko, sorte bukser, hvid skjorte, evt. sort 
blazer og DTaF slips. A1 dommere kan benytte WT’s dommeruniform. DTaF’s 
dommernål bør bæres ved stævnet (K+C dommere: bronze, B dommere: sølv og A 
dommere: guld). A2 dommere må bære WTE-nål, A1 dommere må bære WT-nål.  

Stk. 4 Det er undtagelsesvist tilladt for dommere selv at deltage eller fungere som coach for 
deltagere i en turnering. Dette skal aftales inden stævnet med stævnets dommerleder. 
Dommeruniform må ikke bæres mens man er coach.  

Stk. 5 En deltagergruppe skal vurderes af samme dommerteam gennem hele turneringen. 
Udskiftning af en eller flere dommere, eller team, er ikke tilladt.  

  

§ 4 KLASSIFIKATION AF DOMMERE  

Stk. 1 DTaF teknikdommercertifikater kan kun udstedes af DTaF's 
teknikdommeransvarlige. Certifikater til C og K dommere kan dog også udstedes af den 
uddannelsesansvarlige i teknikdommerudvalget.  
 
Stk. 2 Dommerklassificering:  
          Det er op til den dommeransvarlige at vurdere dommerens indstilling til opgradering,  
          på baggrund af kompetencer, aktivitetsniveau, erfaring mm.               
          Minimumskrav skal være opfyldt før en dommer vurderes til indstillingen.  
          Minimumskrav er som følge: 
          K-dommer: Mindst 1. kup og 18 år, ELLER 1. Dan og 17 år, samt bestået kursus  

          C-dommer: min. 1. dan og 18 år, samt bestået kursus  

C og K certifikater udstedes først ved deltagelse som dommer ved et stævne. K-
dommere må kun dømme kup-grupperne, men bliver automatisk til C-dommere, når de 
bliver 18 år og har opnået 1. Dan.  

B-dommer (jurydommer): min. 2. dan, min. 10 stævner, heraf fire indenfor det seneste 
år. Deltagelse i yderligere et teknikdommerkursus. Bestået praktisk og teoretisk 
prøve og bl.a. vurdering af om dommeren kan forventes at fungere godt som 
jurydommer (baneansvarlig dommer).  

A3-dommer (dommerleder): Min. 3. dan, min. 20 stævner, heraf mindst fire som 
jurydommer. Bestået teoretisk og praktisk prøve, hvor man bl.a. fungerer som 
dommerleder på selve dagen ved et stævne under supervision af en A2 eller A1 
dommer. Ved vurderingen lægges vægt på, at dommeren efterfølgende kan 
fungere som dommerleder ved nationale stævner under DTaF.  

A2-dommer (WTE dommer): A3 dommere som taler flydende engelsk og endnu ikke 
opfylder kravene til WT seminar, men som indstilles af dommerudvalget på 
baggrund af erfaring, aktivitetsniveau og udbytte af deltagelse ved internationalt 
kursus, med henblik på øget ansvar nationalt og deltagelse ved stævner i 
udlandet. Graden opnås ved bestået WTE seminar.  
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A1-dommer (WT dommer): A3 (eller A2) dommere som taler flydende engelsk, 
opfylder kravene til WT seminarer (aktuelt 4. dan) og indstilles af 
dommerudvalget baseret på samme kriterier, en bestået pre-eksamen og 
forventninger til udbytte som A2 dommere. Graden opnås ved bestået WT 
seminar (IRS, International Poomsae Referee Seminar).  

  

Stk. 3 For at blive udtaget til internationale stævner skal man have været aktiv i Danmark i det 
foregående år, have mindst 4 stævner indenfor seneste år, være mindst B-dommer, samt 
kunne tale engelsk. Mellem disse dommere skal der køre en turnusordning, dog er der 
ved visse stævner krav om A2 eller A1 dommere. Det er kun teknikdommerudvalget, 
som kan indstille til internationale stævner, dog er det ved EM og VM hhv. WT og WTE 
som udtager dommerne, disse udtagelser skal så vidt muligt støttes økonomisk af 
dommerudvalget. Enhver privat kontakt er ikke tilladt og vil blive betragtet som 
eksklusionsgrund. Alle internationale dommere er underlagt DTaF's 
teknikdommeransvarlige.  
  

§ 5 DOMMERNES ARBEJDSOMRÅDER  

Stk. 1 Pointskala og pointgivning for poomsae-disciplinerne er beskrevet i de seneste WT 
regler, som kan findes på DTaF’s hjemmeside under ’Download’ (eller på www.wtf.org 
under ’Rules').   

Stk. 2 Generelt er pointskalaen (altså også for de øvrige discipliner) delt i de to elementer 
præcision og præsentation, som hhv. kan give op til 4,0 og 6,0.   

For præcision starter udøveren på 4,0 og der trækkes 0.3 ned for hver decideret forkert 
teknik (herunder stand, benteknik, håndteknik, kihap og synsretning), mens en upræcis 
eller dårligt udført teknik trækker 0,1 ned.   

For præsentation benyttes en skala mellem 0,5 og 2,0 for hvert af de tre elementer:  

Tempo og kraft  

Kontrol/Koordination af kraft, tempo og rytme 
Energi (Ki)  

For præsentation kan altså totalt gives op til 6,0.  

  

Alle dommere giver to karakterer. Dommerbordet trækker højeste og laveste karakter for 
hhv. præcision og præsentation fra og de to gennemsnit af de resterende karakterer 
lægges sammen til udøverens slutkarakter.   

  

Der kan dog være yderligere fradrag i slutkarakteren som skal fratrækkes af 
dommerbordet:  

Omstart: Hvis udøveren har påbegyndt udførelsen, men vælger at starte forfra skal der 
fratrækkes 0,6. Der tillades kun en omstart pr. poomsae.  

Hvis tidsgrænsen eller arealets yderkant overskrides trækkes der 0,3 point. Hvis 
jurydommeren tildeler Gam Jeon (f.eks. for usportslig optræden fra udøver eller coach) 
trækkes 0,3 point (ved tildeling af to Gam Jeon diskvalificeres udøveren).  

  

Det er jurydommerens ansvar at sikre, at disse fradrag bliver trukket korrekt.  

  

 

  

  

  

http://www.wtf.org/
http://www.wtf.org/
http://www.wtf.org/
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§ 6 PROTEST  

Stk. 1 Kun protester vedr. sammentællingsfejl af en dommer eller turneringsassistenten 
accepteres.  

Stk. 2 Protesten skal indgives skriftligt af holdlederen til sammentællingsbordet umiddelbart 
efter angivelse af point for udførelsen.  

Stk. 3 Protestkomiteen består af den officielle repræsentant, dommerlederen, samt én udvalgt 
jurydommer. Komitéen kan rådføre sig med dommerne fra banen, hvorpå protesten er 
nedlagt. Protestkomitéens afgørelse er endelig, og omstødelse kan ikke finde sted.   


