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INLEDNING
Detta dokument innehåller de regler som gäller för den nationella domarverksamheten vilka
är fastställda av Svenska Boxningsförbundets styrelse.
Dokumentet fastställer förbundets domaransvarige och distriktens domaransvarigas ansvar
och uppgifter samt regler för bland annat utbildningar, provdömning och olika kategorier av
domare.

DEFINITIONER
”Förbundet”, avser Svenska Boxningsförbundet.
Samtliga nedanstående begrepp avser såväl kvinna som man.
”Domaransvarig” är benämningen på den ansvarige för den nationella domarverksamheten.
”Förbundets domaransvarige” används ibland istället för ”Domaransvarig” för att särskilja
från distriktens domaransvarige.
”Domaransvarig för distrikt” är benämningen på den ansvarige för domarverksamheten
inom ett distriktsförbund.
”Distriktets domaransvarige”, används ibland istället för ”Domaransvarig för distrikt” för att
särskilja från förbundets domaransvarige.
”Diplompoängdomare” avser person som av förbundet är licensierad att vara poängdomare
vid diplomboxningsmatcher.
”Domare”, avser person som av förbundet är licensierad att vara poäng- och/eller ringdomare, såväl regionala domare som förbundsdomare, vid boxningsmatcher.
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REGEL 1

Domaransvarig

1.1

Domaransvarig leder svensk domarverksamhet i samverkan med distriktens domaransvariga och SBF.

1.2

Domaransvarig ska vara väl insatt i domarverksamheten, inte vara aktiv domare samt
inte vara styrelsemedlem i SBF.

1.3

Domaransvarig tillsätts och avsätts av förbundsstyrelsen.

1.4

Domaransvarig ska bevaka AIBA:s informationsspridning rörande domarverksamhet
och genomförandet av nationella utbildningar i syfte att hålla SBF informerade.

1.5

Domaransvarig ska i samverkan med distriktets domaransvariga, utse utbildare till de
nationella domarutbildningarna.

1.6

Domaransvarig ska i samverkan med utbildningsansvariga, tillse att nationella utbildningar erbjuds i tillräcklig omfattning och med tillräcklig kvalitet.

1.7

Domaransvarig ska i samverkan med distriktens domaransvariga, hålla information
om godkända domares utbildningsstatus och förmåga samt tillse att dessa upprätthålls enligt gällande krav.

1.8

Domaransvarig ska bevaka kalender för internationella domarutbildningar samt i
samverkan med distriktets domaransvariga ge förbundsstyrelsen förslag på domare
som bör ges chansen att få delta.

1.9

Domaransvarig ska ta ut domare till förbundets mästerskap samt landskamper.

REGEL 2

Domaransvarig för distrikt

2.1

Domaransvarig för ett distrikt leder distriktets domarverksamhet i samverkan med
distriktsstyrelsen samt stödjer förbundets domaransvarig i sitt arbete.

2.2

Domaransvarig för ett distrikt ska vara insatt i domarverksamheten.

2.3

Domaransvarig för ett distrikt tillsätts och avsätts av distriktsstyrelsen.

2.4

Domaransvarig för ett distrikt ska bevaka förbundets uppdateringar av reglerna och
informera distriktets domare om dessa.

2.5

Domaransvarig för ett distrikt ska utse handledare till nya domare.

2.6

Domaransvarig för ett distrikt ska godkänna nya diplompoängdomare, poängdomare
och ringdomare.

2.7

Domaransvarig för ett distrikt ska inför varje ny säsong genomföra en genomgång av
de regler som har uppdaterats med distriktets domare och tävlingsledare.

2.8

Om ett distrikt saknar domaransvarig får förbundet utse person eller personer som
hanterar det ansvar som krävs för att verksamheten ska fungera.
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2.9

Domaransvarig för ett distrikt ska ta ut domare till tävlingar inom distriktet. Vid
samverkan med tävlingsarrangören i detta ärende, är det den domaransvarige för ett
distrikts ansvar att godkänna de domare som uttagits.

2.10

Domaransvarig för distrikt ska vara domaransvarig under tävlingarna i distriktet eller
utse annan som får det uppdraget. Utses annan för uppdraget ska tävlingsledaren och
arrangören meddelas om detta.
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REGEL 3
3.1

Domarutbildningar

Diplompoängdomarutbildning

3.1.1

Kursen ska arrangeras i samverkan med förbundet och utlysas via förbundets
kansli.

3.1.2

Kursen ska innefatta en genomgång av förbundets utbildningsmaterial och
fokusera på poängdomarens uppgifter och ansvar samt poängbedömningsgrunderna för diplomboxning.

3.1.3

Kursen ska innefatta provdömningar av diplomboxning i form av matcher eller
sparringar.

3.1.4

För att bli godkänd ska deltagare provdöma minst sex (6) matcher eller sparringar med godkänt resultat enligt kursledarens avgörande.

3.1.5

Kursledaren ska meddela berörda distrikts domaransvariga om respektive deltagares resultat och om de har godkänts eller ej.

3.1.6

Godkända utbildare är förbundets domaransvarige och distriktens domaransvariga eller någon av dem utsedd kursledare.

3.2

Domarutbildning

3.2.1

Kursen ska arrangeras i samverkan med förbundet och utlysas via förbundets
kansli.

3.2.2

Kursen ska följa förbundets utbildningsmaterial innefattandes teoretisk utbildning för både poäng- och ringdomare.

3.2.3

Kursen ska omfatta en dags utbildning (8 timmar) samt ett tillfälles (1 dag om
minst 6 matcher eller sparringar, helst 10) provdömning med handledare.
Provdömningen kan vara i direkt anslutning till kursen eller i efterhand.
Provdömning i efterhand hanteras av deltagarens distrikts domaransvarige som
utser handledare.

3.2.4

Kursen ska avslutas med ett teoretiskt prov där minst 80% riktiga svar krävs för
godkännande.

3.2.5

Kursledaren ska meddela berörda distrikts domaransvariga om respektive deltagares provresultat. Om deltagaren provdömde i samband med utbildningen,
ska även den statistik deltagaren uppnådde meddelas.

3.2.6

Godkända utbildare är förbundets domaransvarige eller av denne utsedd kursledare.
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3.3

Tävlingsledarutbildning

3.3.1

Förbundet arrangerar kurs för Nationella tävlingsledare och utser utbildare.

3.3.2

Kurs för Nationell tävlingsledare ska arrangeras av förbundet en gång per år.

3.3.3

Utbildad Nationell tävlingsledare får utbilda Regional tävlingsledare. Efter utbildning ska utbildaren rapportera utbildad Regional tävlingsledares personuppgifter samt provresultat till förbundet. Kurs behöver inte i förväg anmälas till
förbundet.

3.3.4

Kurserna ska följa förbundets utbildningsmaterial.

3.3.5

Kursen ska avslutas med ett teoretiskt prov där minst 80% riktiga svar krävs för
godkännande.

3.3.6

Förbundet ska hålla register på Nationella och Regionala tävlingsledare vilket ska
finnas synligt på förbundets hemsida.

REGEL 4

Provdömning

4.1

Varje tävlingsarrangör ska i möjligaste mån erbjuda möjlighet till provdömning för
provdomare. Tävlingsarrangören ska tillfrågas i förväg.

4.2

Tävlingens domaransvarige/tävlingsansvarige ansvarar för att sammanställa provdomarens statistik samt att vidarebefordra statistiken till provdomarens distrikts
domaransvarige. Alternativt kan provdomaren handledas och statistik sammanställas
av någon som provdomarens distrikts domaransvarige har utsett för uppgiften.

REGEL 5

Diplompoängdomare

5.1

För att bli licensierad diplompoängdomare ska man ha genomgått diplompoängdomarutbildning (Regel 3.1) med godkänt resultat samt erhållit motsvarande domarbok från förbundet.

5.2

Deltagare som inte godkändes under ett utbildningstillfälle, får efter fortsatt provdömning godkännas av sitt distrikts domaransvarige.

5.3

Distriktets domaransvarige ansöker om licens för godkänd diplompoängdomare
genom att meddela förbundets kansli. Förbundets kansli skickar påskriven domarbok
till diplompoängdomaren.

REGEL 6
6.1

Domares licens intygas av domarboken med signatur av distriktets domaransvarig.
Vid tävling ansvarar tävlingsledaren för att deltagande domare har giltig licens.
Domarens existens i TA-systemet är inte licensberättigande.

REGEL 7
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7.1

För att bli licensierad poängdomare ska man ha genomgått domarutbildning (Regel
3.2) med godkänt resultat och provdömt ett tillfälles med handledare. Vidare ska man
ha provdömt med maximalt 20 % fel (REGEL 15) under tre olika tillfällen (dagar) innefattandes minst sex (6), helst tio (10), matcher per tillfälle. Slutligen ska man ha
erhållit motsvarande domarbok från förbundet.

7.1.1
7.2

Handledare utses av distriktets domaransvarige.

Distriktets domaransvarige ansöker om licens för godkänd poängdomare genom att
meddela förbundets domaransvarige. Efter förbundets domaransvariges godkännande meddelar denne förbundets kansli som skickar påskriven domarbok till
poängdomaren samt tillser att domaren införs i TA-systemet.

REGEL 8
8.1

Utbildning av ringdomare hanteras av distriktets domaransvarige genom att poängdomare:


Under handledning ges möjlighet att vara ringdomare i diplomboxning.



Efter hand, ges möjlighet att under handledning vara ringdomare i utvalda matcher.

8.1.1
8.2

Ringdomare

Distriktets domaransvarige utser handledare.

Distriktets domaransvarig godkänner nya ringdomare. Efter godkännandet meddelas
förbundets domaransvarige samt förbundets kansli som tillser att TA-systemet uppdateras.

REGEL 9

Förbundsdomare

9.1

Förbundets domaransvarige tar ut domare för prov till förbundsdomare.

9.2

Prov till förbundsdomare genomförs på större turnering eller mästerskap under övervakande av någon som förbundets domaransvarige har utsett.

9.3

Förbundets domaransvarige har det avgörande ansvaret för godkännande av nya förbundsdomare.

9.4

Vid godkännande av ny förbundsdomare, meddelar förbundets domaransvarige förbundets kansli som skickar förbundsdomarmärke till domaren samt tillser att TAsystemet blir uppdaterat.

REGEL 10

AIBA-domare

10.1

För att vara kvalificerad att uttas till utbildning för AIBA enstjärnig domare, ska man
vara aktiv förbundsdomare.

10.2

Förbundets domaransvarige tar ut domare som ska föreslås till AIBA att genomgå
någon av deras utbildningssteg. AIBA godkänner eller avslår bland dessa förslag.

10.3

AIBA-utbildning för enstjärnig domare får genomföras nationellt med utbildare utsedda av AIBA. Utbildningar för två- och trestjärniga domare styrs till fullo av AIBA.
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10.4

En licens som AIBA-domare är giltig i fyra (4) år.

10.5

AIBA hanterar förnyandet av licenser för befintliga AIBA-domare.
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REGEL 11

Tävlingsledare

11.1

Förbundet godkänner tävlingsledare för nationella tävlingar i samband med tävlingsansökan.

11.2

Tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare för turnering måste vara utbildad
Nationell tävlingsledare i enlighet med Regel 3.3.

11.3

För endagstävlingar, behöver tävlingsledaren inte vara utbildad tävlingsledare. Regeln
gäller fram till den 1 juni 2018.

11.4

Från och med de 1 juni 2018. Tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare för
endagstävling måste vara utbildad Regional tävlingsledare i enlighet med Regel 3.3.

11.5

Förbundets domaransvarige och distriktens domaransvariga avgör tillsammans vilka
som är behöriga att genomgå utbildning till tävlingsledare.

11.6

För att räknas som ”utbildad tävlingsledare” skall man ha genomgått tävlingsledarutbildning (Regel 3.3) med godkänt resultat.

11.7

Tävlingsledare ska själv kontinuerligt hålla sig uppdaterad om införda regeländringar
samt delta i distriktens årliga genomgång av nya regler (2.7).

11.8

Förbundet kan kräva att viss tävlingsledare ska förnya sin utbildning.

REGEL 12

Förnyande av licenser

12.1

Diplompoängdomare ska förnya sin licens inom maximalt tre (3) år genom att på nytt
genomgå diplompoängdomarutbildning (Regel 3.1) med godkänt resultat.

12.2

Domare ska förnya sin licens inom maximalt tre (3) år genom att på nytt genomgå
motsvarande teoriutbildning i domarutbildningen med godkänt resultat (Regel 3.2).

12.3

Övriga år förnyar distriktets domaransvarige domares licenser via påskrift i domarböckerna efter att domarna deltagit i distriktens årliga genomgång av nya regler (2.7)

REGEL 13
13.1

Återtagande av licens

Diplompoängdomare och domare kan inom tre år efter licensens upphörande, återta
sin licens genom förnyat prov utan provdömning.

REGEL 14

Domardata

14.1

Licensierad diplompoängdomare, domare och tävlingsledare ska tillse att distriktets
domaransvarig har domarens kontaktuppgifter samt datum för senaste godkända
utbildning.

14.2

Licensierad diplompoängdomare och domare ska tillse att distriktets domaransvarig
får möjlighet att skriva på domarboken inför varje ny säsong.
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14.3

Licensierad domare ska tillse att distriktets domaransvarig har en någorlunda
kontinuerlig kännedom om det antal matcher domaren har dömt som poäng- och
ringdomare. Detta för att förbundets domaransvarige ska kunna besvaras om denne
söker sådana uppgifter.

REGEL 15
15.1

Domarstatistik

Följande formel ska användas för att beräkna felprocent vid poängbedömning:
𝐹 = 100 ∙

2∙𝑟
𝑚
+
3∙𝑟 3∙𝑚

där
𝐹 är felprocent
𝑟 är antal dömda ronder
𝑚 är antal dömda matcher
𝑟 är antal rondfel
𝑚 är anta matchfel
Exempel:
Om man dömer 1 match med 3 ronder och har 1 rondfel erhålls:
𝐹 = 100 ∙

2∙1
0
+
≈ 22.2 %
3∙3 3∙1

Om man dömer 1 match med 3 ronder och har 1 matchfel erhålls:
𝐹 = 100 ∙

2∙0
1
+
≈ 33.3 %
3∙3 3∙1

Om man dömer 1 match med 3 ronder och har 3 rondfel erhålls:
𝐹 = 100 ∙

2∙3
0
+
≈ 66.7 %
3∙3 3∙1

Om man dömer 1 match med 3 ronder och har 3 rondfel och 1 matchfel erhålls:
𝐹 = 100 ∙

2∙3
1
+
= 100 %
3∙3 3∙1

Om man dömer 10 matcher med 3 ronder och har 8 rondfel och 2 matchfel erhålls:
𝐹 = 100 ∙
15.2

2∙8
2
+
≈ 24,4 %
3 ∙ 30 3 ∙ 10

Anteckningsfel ska ej medtas i beräkning av domarstatistik.

REGEL 16

Märken

Domare med AIBA-status, eller domare som har haft AIBA-status, får bära AIBA:s märke
under utövandet av sin roll som domare i svensk boxning.
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Förbundsdomare, eller domare som har varit förbundsdomare, får bära SBF:s märke under
utövandet av sin roll som domare i svensk boxning.
Regionala domare får bära sitt distrikts märke under utövandet av sin roll som domare i
svensk boxning.
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