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Dómurum JSÍ er skipað í tvo hópa, A-dómara og B-dómara. Dómarar á JSÍ mótum verða að 
hafa JSÍ A eða B réttindi. Dómaranefnd heldur skrá um störf dómara og próf þeirra, skráir 
réttindi í júdópassa og gefur út dómaralista tvisvar á ári. 
 
 
Prófdómarar í dómaraprófum JSÍ er   
- Dómaranefnd JSÍ 
 
Skilyrði JSÍ til að fara í dómarapróf. 
 
 
B-dómarapróf  
-  Vera 16 ára eða eldri 
-  Hafa 2. kyu eða hærri gráðu.  
-  Taka þátt í dómaranámskeiði sem haldið er einum degi fyrir próf 
 * Prófið er verklegt og fer fram að öllu jöfnu á Kyu-móti JSÍ. 
 
 
A-dómarapróf 
-  1. dan eða hærri gráða. 
-  Að hafa haft B-dómara réttindi JSÍ í að minnsta kosti 2 ár. 
-  Að hafa dæmt a.m.k. á 20 JSÍ mótum sem B-dómari.  
- Að hafa dæmt a.m.k. á   4 JSÍ mótum á ári síðastliðin 2 ár sem B-dómari. 
-  Að hafa tekið þátt í a.m.k 3 dómaranámskeiðum síðastliðin 2 ár.  

* Prófið er bæði fræðilegt og verklegt. Verklegi hlutinn fer fram að öllu jöfnu á 
Afmælismóti JSÍ en fræðilegi hlutinn fer fram einum degi fyrir þann verklega. 

 
 
Skilyrði fyrir þátttöku JSÍ dómara erlendis án IJF dómaraleyfis 
-  Að hafa A-dómara réttindi JSÍ. 
- Að vera virkur dómari, þ.e. dæmt á a.m.k. 4 JSÍ mótum síðastliðna 12 mánuði.  
-  Að hafa tekið þátt í a.m.k 2 dómaranámskeiðum síðastliðna 12 mánuði.  
 
 
Skilyrði fyrir þátttöku í IJF B-dómaraprófi (IJF Continental Referee)  
-  Uppfylla EJU skilyrði hverju sinni auk neðangreindra skilyrða JSÍ 
-  Að hafa haft A-dómara réttindi JSÍ í a.m.k. 4 ár. 
-  Að hafa dæmt a.m.k. á 40 JSÍ mótum sem A-dómari.  
-  Að hafa dæmt a.m.k. á   5 JSÍ mótum á ári síðastliðin 4 ár. 
-  Meðmæli hjá Dómaranefnd JSÍ og samþykki stjórnar JSÍ. 
 
Skilyrði fyrir þátttöku í IJF A-dómaraprófi (IJF International Referee)  
-  Farið eftir skilyrðum IJF/EJU hverju sinni auk ofangreindra skilyrða. 
 
 
- Dómaranefnd JSÍ hefur heimild í samráði við stjórn JSÍ að gera undantekningu frá 

ofangreindum skilyrðum ef ástæða þykir til. 
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SKILYRÐI FYRIR ÁLFU OG ALÞJÓÐLEGUM RÉTTINDUM 2007/08 
 
2007- EXAMINATION FOR IJF CONTINENTAL REFEREE  
The requirements for the candidates (men and women) are as follows: 
 

 Age: 25 to 50 years. 
 Nominated by the national Federation to which they belong. 
 7 years experience in Judo minimum. 
 4 years holding the highest national license minimum. 
 Dan grade minimum required Ni Dan (2nd Dan). 
 Able to communicate in one of the official EJU languages (English and French). 

 
Each Federation can nominate one candidate plus a woman. 
 
 
2008-EXAMINATION FOR IJF INTERNATIONAL REFEREE  
The requirements for the candidates (men and women) are as follows: 
 
-Age: 29 to 55 years. 
-15 years experience in judo minimum. 
-4 years holder of the IJF Continental license minimum. 
-An active referee at the national and continental levels. 
-Nominated by the national Federation in which the candidate holds    
citizenship. 
-Presented by the candidate's Judo Union. 
-Dan grade minimum required San Dan (3rd Dan). 
-Able to communicate in one of the three IJF official languages (English, 
French or Spanish). 
-A candidate failing two times the examination is losing the option to be 
presented again. 
 
-Limit of candidates: A total of 10 candidates from Europe will be examined. The EJU 
Refereeing Commission will select the official candidates to be examined. 
Each Federation can nominate only one candidate (man or woman). 
 
 
 
 
 
 
 
 


