
SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI 
 

KURSPLAN OCH DOMARKRITERIER 
 
Domare i idrotten Kyokushin Kumite 
 
Mål/syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna efter kursen skall kunna döma matcher på olika 
nivåer som kantdomare och huvuddomare. 
 
Kursinnehåll 

- Regler 
- Tolkningar 
- Domarsignaler 
- Säkerhet och rutiner 
- Praktisk bedömning, övning  
- Kunskapsredovisning 
- Utvärdering, feedback samt resultat 

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

- Regelhäfte ¨Internationella Kyokushin Karate Kumite¨ inklusive appendix för 
Barn, Ungdom, Cadet pch Juniorregler. Samt Bilaga Egenkontroll. 

- Tävlingsreglemente 
- Medicinsk handbok 

 
Examination 
Examinationen sker genom en bedömning av elevens teoretiska och praktiska 
kunskaper. Den teoretiska kunskapen bedöms via skriftligt examination och den 
praktiska kunskapen bedöms efter hur deltagarna agerar i sin roll som domare under 
pågående övnings- och tävlingsmatcher. 
 
Examenskriterier 
Domare som inte dömt på ett år ska genomgå en ny bedömning för att behålla 
domarlicensen. Bedömningen kan ske under en kurs eller i samband med en tävling. 
 
Kantdomare och Kantdomare-Ungdomsklasser 

- 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 med godtagbar 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 matchen under full säkerhet och ge ett korrekt 

domslut. 
- Kan ansvara för en tävlings säkerhet och domararbete. 

 
 
Domarkategorier 
 
Kyokushin Kumite 
 
Kantdomare 

- Dömer som kantdomare på KM, RegM, RM. 
 
Matchdomare-B 

- Dömer som matchdomare på KM, RegM. Som kantdomare på RM och SM/KO. 
 
Matchdomare-A 

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

 
 
Kyokushin Kumite Ungdomsklasser (Barn, Ungdom, Cadet och Juniorer) 
 
Kantdomare 

- Dömer som kantdomare på KM, RegM och RM. 
 
Matchdomare (ingår i A- och B-domarlicensen) 

- Dömer som matchdomare på KM, RegM och RM. 
 
KM: Klubbmästerskap 
RegM:Regionstävlingar 
RM: Riksmästerskap 
KO: Kyokushin Öppna 
 
Domare Klubb- 

mästerskap 
Regions- 
tävling 

Riks- 
mästerskap 

Öppen tävling 

Kyokushin Kumite 
Kantdomare 

OK OK OK - 

Kyokushin Kumite  
Matchdomare-B 

OK OK OK som 
kantdomare 

OK som 
kantdomare 

Kyokushin Kumite  
Matchdomare-A 

OK OK OK OK 

Kyokushin Kumite 
Kantdomare U-klasser 

OK OK OK - 

Kyokushin Kumite 
Matchdomare U-klasser 
 

OK OK OK - 

 


