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Dette reglement er en guideline for tumblingdommere i Danmark.
Tvivlsspørgsmål afgøres af tumbling konkurrencesektionen.

1. DOMMERKURSER
1.1
1.2

Kun en underviser godkendt af konkurrencesektionen kan afholde dommerkurser i tumbling.
Den dommerkategori, der opnås ved et kursus, er gyldig i 1 konkurrencesæson. Hvis man dømmer
mindst 2 godkendte konkurrencer i løbet af denne sæson, forlænges dommergodkendelsen dog
med en enkelt sæson.
1.2.1 En opnået dommerkategori kan opgraderes inden udløbsfristen, ved deltagelse i et nyt
dommerkursus.

2. DOMMERKATEGORIER
2.1

2.2

Der er 4 dommerkategorier i Danmark. Hver kategori giver lov til at dømme forskellige funktioner
og rækker.
2.1.1 Kategori 1 er FIG-godkendte internationale dommere. Kategori 1 dommere kan dømme
som udførelsesdommer, sværhedsdommer og kampleder i alle rækker.
2.1.2 Kategori 2 er den højeste kategori, der kan opnås ved deltagelse i et dansk dommerkursus.
Kategori 2 dommere kan dømme som udførelses- og sværhedsdommer i alle rækker.
Kategori 2 dommere, der viser særdeles gode og stabile præstationer, vil også blive anvendt
som kampledere.
2.1.3 Kategori 3 dommere kan dømme som udførelsesdommere i alle rækker. Ved mangel på
kategori 1 og 2 dommere, vil kategori 3 dommere også blive anvendt som
sværhedsdommere.
2.1.4 Kategori 4 dommere er begynderdommere. Kategori 4 dommere kan dømme som
udførelsesdommere i Begynder-, C- og B-rækken.
I tilfælde af mangel på dommere med tilstrækkelig kategori, kan konkurrencesektionen dispensere
fra ovenstående for at sikre den bedst mulige afvikling af konkurrencen.

3. INDDRAGELSE AF DOMMERGODKENDELSE
3.1

Hvis en dommer udviser grov og upassende opførsel i forbindelse med en konkurrence, kan
konkurrencesektionen vælge at inddrage den pågældende dommers ret til at dømme ved danske
tumblingkonkurrencer. Dette dækker bl.a. hvis dommeren forlader konkurrencen, inden denne er
dømt færdig.

4.1

Klubberne er forpligtede til at stille dommere ved de danske tumblingkonkurrencer, jævnfør
Tumblingreglementet 2017-2021. Hvis en klub ikke er i stand til at stille det påkrævede antal
dommere, er det tilladt at låne dommere fra andre klubber.
4.1.1 Der opfordres til, at der ved lån af en dommer godtgøres på følgende måde:

4. RETNINGSLINJER FOR LÅN AF DOMMERE

- Dommerens transport godtgøres efter gældende GymDanmark-takst.
(1,94 kr./km i egen bil, samt godtgørelse for bro, tog, bus m.v.)
- Et dommerhonorar på 200 kr.
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4.2

Hvis klubberne ikke er i stand til at stille det påkrævede antal dommere, vil konkurrencesektionen
vurdere, om det er muligt at afvikle konkurrencen med de tilmeldte dommere. Såfremt det ikke er
muligt, vil konkurrencesektionen enten henvende sig til klubberne eller direkte til de enkelte
dommere, for at finde de resterende dommere.
4.2.1 Ved henvendelse til en klub, udbetaler konkurrencesektionen følgende godtgørelse til
klubben:
- Transportgodtgørelse svarende til 300 km efter gældende GymDanmark-takst.
(1,94 kr./km).
- Dommerhonorar på 200 kr.
- I alt 782 kr.
4.2.2

Ved henvendelse direkte til den enkelte dommer, udbetaler konkurrencesektionen
godtgørelse til dommeren:
- Dommerens transport godtgøres efter gældende GymDanmark-takst.
(1,94 kr./km i egen bil, samt godtgørelse for bro, tog, bus m.v.)
- Et dommerhonorar på 200 kr.
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