DOMARE
Domare ska väljas från en lista godkänd av Förbundsstyrelsen. Godkända
svenska domare finns årligen publicerade på www.wras.se Om en förening
avser att anlita domare som inte återfinns på Förbundsstyrelsens domarlista,
ska Förbundsstyrelsen först lämna sitt godkännande. Domare med gällande
domarkort för AQHA, APHA och ApHC är per automatik godkända att döma
WRAS-tävlingar oavsett nationalitet.
Utnämning till godkänd domare inom WRAS är ett privilegium som bestås av
Förbundsstyrelsen, i enlighet med de regler som formulerats.
För att bli listad som tävlingsdomare inom Western Riders Association of
Sweden, WRAS, krävs att man genomför utbildning - teoretisk och praktisk enligt riktlinjer med godkända resultat, som finns att läsa på www.wras.se
Formell protest mot en av WRAS godkänd domare, ska vara skriftlig,
undertecknad av den klagande, och specificera de orsaker som givit anledning
till protesten. Denna ska ha inkommit till WRAS inom 14 dagar efter det
datum då händelsen inträffade.
Domare ska inte bedöma ryttare/ekipage/häst som rids eller ägs av
familjemedlem (make/maka son, dotter, far, mor, syster, bror), inte heller
andra fall där domaren kan anses olämplig pga. intressekonflikt. Om domaren
inte anser sig kunna göra en opartisk bedömning, utan förutfattade meningar,
jäv, eller yttre påverkan, ska denne avstå från att döma hästen/ekipaget.
Domare som accepterat ett domaruppdrag ska göra allt för att utföra
uppdraget och omgående kontakta Tävlingsledningen om återbud måste
lämnas. Detta för att ge tävlingsledningen mesta möjliga tid för att finna
lämplig ersättare. Domaren ska omgående till Förbundsstyrelsen, skriftligen
insända en förklaring till varför uppdraget inte kunde fullföljas, samt ange
vilket datum och på det sätt tävlingsledningen meddelats.
Domare ska, vid ankomst till tävlingsplatsen kontakta tävlingsledningen och
anmäla sin ankomst och uppehållsplats.
Under en klass ska domaren vara tillgänglig för att kunna ta sitt ansvar i
enlighet med WRAS regler och ska vara tillgänglig för att vid behov kunna
bistå tävlingsledningen, och ta sitt ansvar vad beträffar regeltolkningar.

Westernklädsel, inklusive hatt och boots är obligatorisk för den person som
dömer en godkänd klass. Domares utrustning ska innehålla visselpipa och
kniv.
Vidare ska domaren i allt agera på ett yrkesmässigt sätt. Alla regler som
gäller domare såsom de står i denna handbok, kan kompletteras genom
tilläggsregler.
Domare får inte avgöra om en klassanmälan är godkänd eller inte och ska
vid alla tillfällen avstå från att kommentera sådant. Det förväntas emellertid
att domaren till WRAS ska rapportera varje incident som inträffat.
Arrangör är skyldig att namnge den domare som ska döma en klass, senast
när propositionen görs offentlig.
Domare har rätt att placera ett ekipage på vilken resultatplats som helst,
som denne anser motsvarar ekipagets prestation. Domare ska bedöma
varje häst/ ekipage ärligt, rättvist och opartiskt, endast på prestation
och/eller exteriör utifrån de regler som gäller i respektive klass. Beslut ska
vara slutligt och kan inte överklagas i allt vad som avser ekipagets
prestation.
Domare ska uppträda på ett professionellt yrkesmässigt sätt både vid tjänst
samt utanför uppdrag.
När en klass bedömts får ny bedömning inte göras, och efter det att
domaren satt sina poäng och angivit den inbördes placeringen, får inga
ändringar eller rättelser göras. Sekretariatet ska kontrollräkna
bedömningsprotokollet innan uppsättning. Endast vid felräkning kan
tävlingsledare eller domare ändra domarkort upp till sextio minuter efter
avslutad klass. Därefter får inga ändringar göras.
Domaren ska efter fullföljd tävling, i de fall de förekommit någon incident
eller i övrigt funnits något att anmärka på skicka en rapport till Regionen/
Förbundsstyrelse. Detta bör ske inom 10 dagar från tävlingens avslutande.
När domare accepterat uppdraget får tävlande inte kontakta eller försöka
kontakta domaren, i avsikt att påverka denne vid bedömningen. Vidare ska
tävlande inte kontakta domaren av något som helst skäl före klassen utan att
domarbiträdet är närvarande. Begäran att under klassen få tala med domaren
ska göras till domarbiträdet.

