DOMARPOLICY EGF
Som domare i EGF har du genomgått, av Svenska Gymnastikförbundet, kurs för domare,
Steg 1-3, alternativt Förbundsdomarkurs, antingen i förenings regi eller anordnad av Svenska
Gymnastikförbundet med godkänt resultat och därmed erhållit licens och domarpärm.
1. Krav och förmåner som domare
• EGF har som krav att alla föreningsdomare ska lösa medlemskap i föreningen.
• Som domare i EGF är det självklart att du arbetar efter våra policyer och vår
värdegrund.
• Utbildad domare ska finnas tillgänglig för förfrågan om uppdrag under tävlingssäsong.
Målsättning är att alla domare ska döma tre tävlingar per år. Detta gäller både egna
föreningsarrangemang och andra tävlingar.
• EGF domare ska följa god domarsed enligt de kriterier som satts i domarutbildningen.
Det innebär att:
A/ Ha kunskap om och följa Svenska Stegserierna Artikel 1-9
B/ Att vara på plats på bestämd tid
C/ Delta i domarmöten före tävling
D/ Bära godkänd klädsel. Svarta/blå byxor/ kjol, vit överdel
E/ Vara påläst på tävlingsprogrammet
F/ Döma professionellt, objektivt och snabbt
G/ Föra egna anteckningar över sin bedömning av tävlingen
H / Döma till fördel för gymnasten om det finns tveksamheter
I / Inte lämna ut tävlingsresultat till andra än respektive ledare och då
endast i syfte att utveckla gymnast, ledare och verksamhet

Vid ev frågor som uppkommer efter domarengagemang gällande hur man dömt etc. skall
dessa ställas till föreningens domaransvarige, som i sin tur kan vända sig till styrelse,
verksamhetsansvariga, eller förbundet beroende på frågans art.

För detta engagemang erbjuder föreningen:

A

Domarutbildning steg 1, 2, 3 och förbundsdomarkurs i förbundets regi.

B

Personligt terminsträningskort på Gympozz motionsanläggning eller
arvode motsvarande 300:- för domaruppdrag på tävling utanför
Eskilstuna.

C

Möjlighet att provdöma föreningens gymnaster vid behov innan
tävlingar.

D

Milersättning för att åka ”domarbil” vid tillfälle detta önskas (krav på
samåkning) I första hand erbjuds skjuts med gymnasternas bilar

E

Arbets- och utbildningsintyg från föreningen vid avslutat engagemang.
(om detta önskas).
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