Bestämmelser för Domare i Sportkörning
INDELNING OCH BEHÖRIGHET
INTERNATIONELLA DOMARE
Kördomare, godkända enligt FEI:s bestämmelser är internationella domare. De indelas i Level 2-4
och dömer alla klasser vid svenska tävlingar. Vid internationella tävlingar enligt FEI:s reglemente.
NATIONELLA DOMARE
Kördomare, godkända av Svenska Ridsportförbundet är nationella domare. De indelas i A-, B- eller
C-domare samt domaraspiranter.
ÖVERDOMARE
Bestämmelser för vilka tävlingar som ska ha överdomare regleras i TR V mom 544.
DOMARE
Bestämmelser för vilka svårighetsgrader som respektive kategori domare har rätt att döma
regleras i TR V Mom 545.
DOMARASPIRANT
Dispens för domaraspirant att döma lätt klass kan beviljas. Dispens söks hos SvRF:s kansli av
tävlingsarrangören.
DOMARUTBILDNING
Domarnämnden, utsedd av Svenska Ridsportförbundet, ansvarar för domarutbildningen.
KVALIFIKATIONSKRAV
För att bli antagen som kördomaraspirant ska sökande ha:
1. Fyllt 20 år
2. Genomgått Basutbildningen för ledare.
3. Genomfört fullständig tävling med godkänt resultat.
4. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet i antagningsbedömningen av domaraspiranter.
Ansökningsblankett rekvireras från Domarnämnden alt www.ridsport.se.
Möjlighet att utbilda sig till C-domare i de olika delmomenten (D eller M och P) finns enligt
nedan, tillämpliga delar i respektive moment.
KURS C-DOMARE – Steg I - Teoretisk o praktisk kurs 2 dagar
 Dressyrmomentet. Krav på utrustning. Hästens anatomi, hästens form och gångarter.
Genomgång av dressyrprogrammen och rörelserna. Praktisk bedömning. Domaretik.
 Inriktning på maraton- och precisionskörning. Domarens uppgifter, bedömningssituationer,
sekretariatets arbete samt utbildning av funktionärer.
 Tävlingsreglemente I och V.
Praktik
 Suttit med utbildad domare som sekreterare eller bisittare under dressyrmomentet i körning
vid minst tre tillfällen.
 Gått bredvid utbildad domare, alternativt assisterat godkänd banbyggare under
maratonmomenten vid sammanlagt minst tre tillfällen.
 Suttit med utbildad domare som sekreterare eller tidtagare, alternativt assisterat godkänd
banbyggare under precisionsmomentet i körning vid sammanlagt minst tre tillfällen.
 Ha erfarenhet av räknesekretariatets uppgifter.
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KURS C-DOMARE – Steg II - Teoretisk o praktisk kurs 2 dagar
 Dressyrmomentet. Krav på utrustning. Hästens anatomi, hästens form och gångarter.
Genomgång av dressyrprogrammen och rörelserna. Praktisk bedömning. Domaretik.
 Inriktning på maraton- och precisionskörning. Domarens uppgifter, bedömningssituationer,
sekretariatets arbete samt utbildning av funktionärer.
 Tävlingsreglemente I och V.
EXAMINATION C-DOMARE – Steg III
 Teoretiskt prov
 Praktiskt domarprov i samtliga delmoment (dressyr, maraton och precision) i medelsvår
klass enligt överenskommelse med Domarnämnden
 C-domare som har dömt fyra lätta klasser i Dressyr kan få utökad behörighet, C+, att döma
dressyrmomentet i medelsvår klass.
B-DOMARE
 Genom sin verksamhet visat sin lämplighet
 Verkat som C-domare i minst två år
 Dömt minst fyra fullständiga tävlingar i lägst medelsvår klass under en tvåårsperiod
 Avlagt godkänt teoretiskt och praktiskt prov vid en tävling i svår klass
A-DOMARE
 Genom sin verksamhet visat sin lämplighet
 Verkat som B-domare i minst fem år
 Dömt minst fyra fullständiga tävlingar i medelsvår/svår klass under en tvåårsperiod
 Avlagt godkänt teoretiskt och praktiskt prov vid en tävling i svår klass alternativt
internationell tävling
ÖVERDOMARE
 Lägst C-domare eller banbyggare i sportkörning, ÖD i annan ridsportgren kan bli antagen
 En dags utbildning med teoretiskt prov
 Repetitionskurs minst vartannat år

DISPENS VID DOMARREKRYTERING OCH HÖJNING AV BEHÖRIGHETSGRAD
Domare/Domaraspirant som genom tidigare erfarenheter kvalificerat sig för domarverksamhet, t ex
domare inom uppsutten dressyr, kan efter beslut av Domarnämnden beviljas dispens från delar av
ovanstående utbildningssteg.
FORTBILDNING KÖRDOMARE
 Fysisk repetitionskurs ska genomföras minst 1ggr vartannat år. Det rekommenderas att
delta varje år på de repetitionskurser som anordnas.
 Dömt minst fyra tävlingar under en tvåårsperiod
 Årlig uppföljning av antalet genomförda uppdrag. Rapport inlämnas senast 31 januari för
föregående års uppdrag till domarnämnden.
 Möjlighet att ansöka om ”paus/uppehåll” under max tre år för t ex föräldraledighet,
utlandsarbete eller annat skäl. För att återgå till att vara aktiv ska en repetitionskurs
genomföras.
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