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SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI  

KURSPLAN 

 

MÅL/SYFTE 

Syftet med kursen är att deltagarna efter kursen skall kunna döma matcher på olika nivåer 
som huvuddomare och kantdomare. 

KURSINNEHÅLL 

- Regler 

- Tolkningar 

- Domarsignaler 

- Säkerhet och rutiner 

- Praktisk bedömning, övning  

- Kunskapsredovisning 

- Utvärdering, feedback samt resultat 

LITTERATUR 

Litteraturen som vi använder på kursen finns på www.kyokushin.se, deltagarna ska ha läst in 
reglerna innan kursstart. 

- Regelhäfte ¨Kyokushin Kumite¨ inklusive ¨Varningskriterier¨. 

- Tävlingsreglemente 

- Medicinsk handbok 

EXAMINATION 

Examinationen sker genom en bedömning av elevens teoretiska och praktiska kunskaper. 
Den teoretiska kunskapen bedöms via ett skriftligt test och den praktiska kunskapen bedöms 
efter hur deltagarna agerar i sin roll som domare under pågående övnings- och 
tävlingsmatcher. 

 

http://www.kyokushin.se/


EXAMENSKRITERIER 

 

Kantdomare 

- Kan regelverket på en grundläggande nivå och kan förklara de viktigaste reglerna med 
tolkningar. 

- Kan använda alla signaler och agera som kantdomare. 

- Kan bedöma en match och ge ett korrekt domslut. 

Matchdomare-B 

- Kan regelverket och kan förklara reglerna med tolkningar. 

- Kan använda alla signaler och agera som kantdomare. 

- Kan använda alla signaler/tecken/uttryck och agera som matchdomare. 

- Kan bedöma en match, styra matchen under full säkerhet och ge ett korrekt domslut. 

Matchdomare-A 

- Kan regelverket på en hög nivå och kan förklara reglerna med tolkningar. 

- Kan använda alla signaler och agera säkert som kantdomare. 

- Kan använda alla signaler/tecken/uttryck och kan agera säkert som matchdomare. 

- Kan bedöma en match, styra erhet och ge ett korrekt domslut.  matchen under full säk

DOMARKATEGORIER 

 

Kyokushin Kumite 

Kantdomare 

- Dömer som kantdomare på KM, RegM, RM. 

Matchdomare-B 

- Dömer som matchdomare på KM, RegM. Som kantdomare på RM och KO. 

Matchdomare-A 

- Dömer som matchdomare på KM, RegM, RM och KO. Som kantdomare på SO och 
internationella tävlingar. Matchdomare för SO och internationella tävlingar efter 
recommendation. 

Kyokushin poäng kumite och Kyokushin Barn Kumite 

Kant/spegeldomare 

- Dömer som kant/spegeldomare på KM, RegM och RM. 



Matchdomare 

- Dömer som matchdomare på KM, RegM och RM. 

KM: Klubbmästerskap 

RegM:Regionstävlingar 

RM: Riksmästerskap 

K
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