Morgongåva 20 april 2018

Motion Morgongåva Boxningsklubb – ändringar gällande
domartillsättning vid Diplom-SM
I samband med Diplom SM uppstår ofta synpunkter kring bedömningen. Undertecknad vill att
följande ändringar görs för att försöka få till en enklare och klarare arbetsordning att få fram
kompetenta domare.
1. Inför Diplom SM skall i inbjudan också klart framgå att Distriktsförbunden skall sända en
kompetent poängdomare som genomgått Svenska Boxningsförbundets Diplom domarkurs
samt har minst steg 3 utbildning och verkat som klubbtränare samt diplomdomare för
diplomboxare minst 3 år. Distriktsförbunden står för dennes resa, uppehälle i samband med
tävlingarna.
2. Vid Diplom SM skall SBF utse 2 st. ringansvariga vars främsta uppgift är att se till att
boxningen ej blir för hård p.g.a. satsningar. Ringansvarig skall också handleda poängdomarna
på plats så en så jämn bedömning som möjligt sker.
3. Ringdomarna skall vara aktiva i landets serier och utses av SBF:s domaransvarig i samråd med
Ring ansvariga. Ringdomarna får gärna arbeta som tränare/instruktörer i klubbarna och kan
föreslås av resp. Distriktsförbund till Ringdomaransvarig för uttagningarna till mästerskapen.
Ringdomaren skall kunna påpeka ex att "boxaren blir lätt träffad" "sätter upp hakan" "Går för
mycket framåt" likaväl som att boxare "slår hårt". Verka för att utövarna blir avslappnade och
kan gardering. En särskild utbildning för ringdomare som går diplom bör komma till där
boxningsmetodiken poängteras och hur domarna skall kunna bli kunskaps överförare till
såväl tränare som aktiva. På Diplom SM skall Ringdomaren och Ringansvarig samarbeta för
att utveckla boxarna och se till boxarnas säkerhet tillsammans med sekonderna i samspel.
(Sekondens ansvar att boxaren inte spänner sig och satsar i slagen)
Morgongåva Boxningsklubb

Förbundsstyrelsens yttrande
Förbundsstyrelsen rekommenderar avslag på motionen. Förbundsstyrelsen föreslår:
•

SBF domaransvarig tar fortsatt ut fyra ringdomare till DSM.

•

SBF domaransvarig tillsammans med distriktens domaransvariga tar ut 10-12
diplompoängdomare. För att uttas som poängdomare till DSM ska man ha genomgått SBF
diplompoängdomarutbildning och ha poängbedömt 100 diplommatcher eller bedömas ha
likvärdiga kunskaper.

•

SBF styrelse tar ut en tävlingsledare och en biträdande tävlingsledare. Båda ska vara
nationella tävlingsledare och ansvara för var sin ring.

•

SBF bekostar bidrag för resa och uppehälle med 1000 kr per domare och tävlingsledare för
mästerskapet under förutsättning att de tjänstgör under hela mästerskapet.

•

SBF domaransvarige, eller någon som denne utser, ska vara tävlingens domaransvarige.

