Domarrapport från European Youth Olympic Festival, EYOF, i Baku,
Azerbajdzjan 24-27 juli 2019
297 aktiva (165 pojkar, 132 flickor) gjorde upp om medaljerna i årets EYOF, som är ett multisportevent
tillsammans med 10 andra idrotter för att ge alla ungdomar en försmak av det riktiga OS. Från Sverige
deltog 4 aktiva, där Ella Andersson blev sjua och Kalle Bååthe nia. Övriga två oplacerade. Mer om detta
i landslagets rapport.
För egen del gick resan via Ukraina och en extremt blåsig inflygning till Baku. Ordet Baku betyder
tydligen just ”blåsigt” så det var verkligen passande. Jag landade kl.01.30 men det var ändå fullt med
voluntärer på flygplatsen och transporten till hotellet gick väldigt smidigt. Baku var en betydligt större
stad än jag förväntat mig, och med enormt mycket trafik. Vårt hotell låg precis vid vattnet, ca 25min
från den fina tävlingsarenan, Heydar Aliyev Arena. En dag körde dock chauffören fel från arenan,
hamnade i trafikkaos och 1h 15min senare var vi framme på hotellet. Säger något om stadens storlek.
Arenan var samma som användes för judon vid European Games 2015. Vi hade poliseskort till arenan
varje dag och det var militärer utanför och inne i hela arenan. Dessutom enormt många voluntärer.
Det var imponerande att se vilken apparat det är att organisera ett så här stort evenemang.
Vi var 18 domare som blivit uttagna av EJU, men efter ett sent återbud och en felaktig visumansökan
från reserven blev vi bara 17 domare som skulle döma på 3 mattor. Från EJU Referee Commission var
Jatskevitch, De Moor och Carvalho på plats.
Påpekanden vid de olika domarmötena, samt tekniska kommentarer
- Tänk på att det är kadetter och se till att ha bra timing vid ippon/matte vid shime-waza. På
min matta hade vi totalt 6 personer (alla flickor) som svimmade av strypning. Det var lite för
många, men samtidigt var det svårt att se att domaren skulle kunna bryta tidigare.
-

Viktigt att se landningen. Första dagen gavs för många poäng trots att uke haft armbågen
utanför kroppen.

-

Matchområdena var 10*10 vilket starkt bidrog till att vi knappt behövde dela ut någon
varning för att kliva utanför.

-

De aktiva ska fixa dräkten vid VARJE matte själva. Om man måste säga till dem så gör man
det en gång. Om det upprepas ger man shido. Först pekar man på bältet och säger shido,
sedan visar man tecknet för att visa dräkten.

-

P.g.a. teknikstrul hade vi domare inget caresystem, dock hade commission detta såklart.
Överlag var detta smidigt på denna nivå, eventuella ändringar kom snabbare från kanten och
det gav bättre flyt. Det kräver dock att commission är aktiva. Detta var dock ett undantag i
EJU, på alla andra tävlingar ska det finnas.

Tävlingen gick på 4 dagar, 3 dagar individuellt och sista dagen lagtävling mix. Varje dag gjordes en
uttagning av oss domare till finalpasset. Commission påpekade efter tävlingen att de varit väldigt nöjda
med våra insatser så det kändes skönt.

På onsdagen hade vi flickor -40,-48 och pojkar-50. Allt gick väldigt fort och vi hade väldigt många golden
score. Jag blev uttagen till finalpasset och fick brons -55 på mattan, -44 brons på kanten, och -48 final
på kanten. Hade en ok känsla, men hade en match där jag fick ändra två waza-ari så det var inte bra.
På torsdagen hade jag -63 och -57. I finalpasset fick jag brons -57 på mattan, -52 brons på kanten och
-73 final med AZE-ITA på kanten. Hade inga större problem denna dag, bara någon mindre justering.
På fredagen gick det också rätt bra, fick ge en shido bara som jag inte tyckte, men hade inga ändringar
av poäng. I finalpasset fick jag brons -90 på mattan och brons + 90 på kanten. Efter den individuella
tävlingen hade jag inte fått någon final på mattan, vilket jag var lite besviken över.
På lördagen var det dags för lagtävling. Vi fick direkt AZE-GEO i första omgången på vår matta, och jag
fick de två sista matcherna och den extramatch som lottades fram då det stod 3-3 efter de ordinarie
matcherna. Det var väldigt roligt att få döma denna match, direkt in i hetluften. Utöver den hade jag
en kvartsfinal, en semifinal och sen blev jag uttagen att döma lagfinalen tillsammans med två kollegor.
Jag skulle haft de avslutande två matcherna även där, men då det stod 4-0 så fick jag inte döma på
mattan dessvärre. Men jag är mycket glad över att ha blivit uttagen till lagfinalen!
Totalt hade jag ca 30 matcher i mitten och många fler på kanten så det gav ytterligare bra erfarenhet
i ryggsäcken för framtiden. Kadetter är väldigt annorlunda mot junior/senior, betydligt mindre taktiska
aktiva och därmed färre shido (vilket är positivt). Överlag var det väldigt bra judo och många
spännande matcher, och jag är tacksam att jag fick möjlighet att döma EYOF igen. En annan positiv sak
med denna tävling är att man är en hel vecka med sina kollegor, så man får verkligen tid att lära känna
varandra och lära sig samarbeta. Överlag är det väldigt god stämning och alla är oerhört hjälpsamma
även om alla vill bli uttagna till samma finaler. En av domarkollegorna var på semester i Stockholm
tillsammans med sin familj veckorna innan EYOF så då hann vi t.o.m. träna ett judopass tillsammans.
Utöver att man får hålla på med judo så får man dessutom väldigt goda vänner och se nya delar av
världen som man kanske aldrig hade sett annars. Jag tar med mig många positiva minnen från denna
resa, och ser redan fram emot nästa.
Björn Nyberg

