Dommere og Dommeruddannelse
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Nationale DPF dommere
Kategorier
Der findes tre kategorier af nationale dommere:

A-licens
En dommer med A-licens har kompetence til at:
Planlægge og dømme alle turneringsformer, beskrevet i klubmappen.
Overvåge lodtrækning i forbindelse med turneringer, hvor dette kræves
Godkende seedning
Vejlede dommeraspiranter (føl) under uddannelse i forbindelse med en
turnering.
Kan dømme og lede ALLE former for turneringer.
●
●
●
●

A-licens opnås efter en tillægsprøve til B-licensen, dog først efter at dommeren har
fungeret som dommer med B-licens i mindst 1 år.

B-licens
En dommer med B-licens har kompetence til at:
● Dømme efter de internationale spilleregler og danske tillægsregler.
Kan dømme i forbindelse med DM og andre turneringer evt sammen med en dommer
med A-licens
(Turneringer hvor lodtrækning og seedning er overvåget af en dommer med A-licens.)
Kan dømme i forbindelse med DM i præcisionsskydning.
B-licens opnås efter en bestået prøve i regelstoffet og kombineret med en C-licens.

C-licens (Måledommer)
En dommer med C-licens er en måledommer, som har kompetence til at:
●
●
●
●

Foretage målinger af høj kvalitet
Godkende baner mht. størrelse
Godkende griseudkast
Godkende placering af kastecirkel

Kan dømme i forbindelse med SLT, eller i øvrige turneringer sammen med dommere
med A- eller B-licens.
C-licens erhverves ved en bestået prøve i målinger og elementære regler.
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Dommernes uddannelse:
Dommeraspiranterne skal være i besiddelse af de internationale spilleregler i nyeste udgave og de
danske tillægsregler, samt være bekendt med klubmappens bestemmelser vedr.
turneringsafholdelse.
Dommeraspiranterne skal være i besiddelse af korrekt måleudstyr:
. 1 stk. Målebånd af mindst 10 meters længde
. 1 målebånd / tommestok med mulighed for finjustering
. 1 dansemester til måling på meget korte afstande
. 1 blød pensel til rengøring af kugler inden målingen

C-licensen
Er en grunduddannelse i målinger suppleret med kendskab til bane, grisekast og cirkel. Der
afholdes en praktisk prøve på handlebaner med 6 forskellige situationer, som inkluderer
præcisionsskud, samt nogle få skriftlige regelspørgsmål.

B-licensen
Omhandler regler. Der afholdes et kursus med gennemgang af reglerne efterfulgt af en skriftlig
prøve med mindst 40 spørgsmål, hvor deltagerne skal besvare 85% af spørgsmålene korrekt.

A-licensen
Er en overbygning til C og B, som omhandler turneringstilrettelæggelse med seedning og
lodtrækning.
Den erhverves på et kursus, hvor dommeraspiranterne får gennemgået reglerne for seedning,
spilleformer og lodtrækning.
Gennemførelse af kurset samt besiddelse af C- og B-licens kvalificerer til A-licensen.
En dommerlicens bevarer sin gyldighed 24 måneder efter bestået eksamen - og derefter 24
måneder efter sidst registrerede udførsel af en dommergerning. En udløbet dommerlicens kan kun
fornys ved af ny teoretisk og praktisk eksamination.

Dommerens pligter og beføjelser.
Efter anvisning fra TDUU har en dommer pligt og beføjelser til at vedligeholde sit indgående
kendskab til regelsæt og regelændringer.
Dommeren har pligt til at foregå andre spillere med et godt eksempel, også når vedkommende ikke
er dommer til turneringer. En dommer indgår i den aktuelle spilleledelse og har beføjelser ifølge de
internationale spilleregler og de Danske tillægsregler.
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Dommeren skal efter ranglisteturneringen indsende en indberetning af de spillere som har opnået
ranglistepoint til TU’s formand, senest 2 dage efter turneringen.
I alle dommergerninger skal dommeren sende indberetningen til TDUU’s formand inden 2 dage.
Dommeren skal ved ranglisteturneringer kontrollere seedningen, indplacering af seedede hold i
puljerne samt ”nøglen” i cup skemaer, efter DPF’s dommermappe.
En dommer skal overvære en lodtrækning, hvis det i turneringen er påkrævet.

International dommereksamen
§ 13:
FIPJP's bestyrelse udnævner kandidater til internationale dommere, efter de har
gennemgået og bestået en eksamen bestående af:
●
Den skriftlige del.
●
Den mundtlige del.
●
Den praktiske del under et VM.

§ 14:
Eksamen finder sted hvert andet år i forbindelse med VM. Den skriftlige og mundtlige del
finder sted samme dag som kongressen. Den praktiske eksamen foregår under VM. Eksamen
foregår under opsyn af en eller flere internationale dommere, som er udpeget af FIPJP's
bestyrelse.

§ 15:
For at kunne tilmeldes eksamen, skal kandidaten have været national dommer i mindste 2
år, efter hans/hendes landsforbunds endelige optagelse i FIPJP. Kandidaten skal være yngre
end 55 år, på eksamensdatoen.

§ 16:
Tilmelding til International dommereksamen skal gøres inden d. 15. april, således at
bestyrelsen kan kontrollere ansøgningerne i forbindelse med sit årlige møde. Ansøgningen
skal indeholde følgende: Efternavn, fornavn, adresse, fødselsdato, licensnummer og dato for
udnævnelse til national dommer. Til ansøgningen skal der vedlægges en udtalelse/indstilling
fra forbundets formand.
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§ 17:
Spørgsmålene til den skriftlige eksamen vælges ved lodtrækning blandt de af dommerkommissionen udvalgte spørgsmål - og under overværelse af kandidaten/kandidaterne.
Den af FIPJP udpegede overdommer forestår lodtrækningen.
De spørgsmål som ikke bruges ved den skriftlige eksamen, anvendes til den mundtlige del.
Spørgsmålene til den enkelte kandidat findes ved lodtrækning efterhånden som eksamen
foregår.
Den praktiske eksamen finder sted i forbindelse med VM (målinger, hvilke beslutninger skal
der tages, hvordan følger spillerne reglerne osv.)

§ 18:
Kandidaterne skal kunne fransk, idet det er FIPJP's officielle sprog, og eksamenen bliver
afholdt på fransk. Kandidater som ikke behersker det skrevne franske sprog, kan imidlertid
besvare spørgsmålene på deres modersmål.

§ 19:
Dommer-kommissionen retter testen med det samme, der gives besked til forbundene inden
15 dage om deres kandidat har bestået eller ej.

§ 20:
Kandidater som har opnået mellem 18 og 20 point (i gennemsnit af de 3 eksamener) Vil blive
erklæret for bestået. De kandidater som har scoret mellem 15 og 18 point (i gennemsnit af
de 3 eksamener) har mulighed for at prøve igen til den kommende eksamen. Kandidater som
har scoret under 15 point (i gennemsnit af de 3 eksamener), kan først prøve igen 6 år efter.
Kandidater som 2 gange ikke har bestået, kan ikke indstilles igen.

§ 21:
Hvis en international dommer ikke længere er i stand til, at udføre opgaven, skal forbundet
informere FIPJP.

§ 22:
Alle Internationale dommere på 65 år og derover vil blive optaget i ”Honorary Referee” og
kan ikke udpeges til at dømme et VM.

Oversat fra FIPJP (gamle hjemmeside) Link: http://www.fipjp.com/old/
+) Der er sket ændringer i § 16 - Tidsfrist nu inden udgangen af februar og i § 18 nu også
eksamen på engelsk.
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