
 

 

  

  
KKaarraatteekkiissaatt  

LLAAUUAANNTTAAIINNAA  2222..1100..22001166  
  

Kilpailupaikka:  Pohjantien koulu, Pohjankatu 2 (kts. kartta) 
Punnitus ja ilmoittautuminen:  pe klo 18-21 Best Western hotel Savonia, 

Sammakkolammentie 2 (kts. kartta) tai  
  la klo 8.00-9.00 kilpailupaikalla 
Kisat alkavat:  klo 10.30 
Ruokailu:  Mahdollisuus tilata etukäteen ruokaa (a’ 8 €). 

Tilaukset ilmoittautumislomakkeelle. 
 

KILPAILUSARJAT: 
 

KATA 
naiset & miehet seniorit yli 18-vuotiaat 
Kadetit 14-15 -vuotiaat, tytöt & pojat 
Juniorit 16-17 -vuotiaat, tytöt & pojat 
Junnut 12-13- vuotiaat, tytöt & pojat 
Junnut 10-11- vuotiaat, tytöt & pojat 
Junnut 7-9 vuotiaat, tytöt & pojat 
 
KUMITE  
Seniorit, yli 18-vuotiaat 
Miehet: -60, -67, -75, -84, +84 kg 
Naiset: -50, -55, -61, -68, +68 kg 
 
Kadetit 14-15 -vuotiaat, 
Pojat: -52, -57, -63, -70, +70 kg 
Tytöt: -47, -54, +54 kg 
 
Juniorit 16-17 -vuotiaat, 
Pojat: -55, -61, -68, -76, +76 kg 
Tytöt: -48, -53, -59, +59 kg 
 
Ikämiessarjat (N ja M): katassa ja avoimessa kumitessa 
 
Kumite, junnut 7-13 vuotta: alemmat vyöt (kelt.-or.) ja ylemmät (vihr.>) kevyt ja raskas sarja 
tytöille ja pojille (pituus ja paino huomioiden).  
 
Otteluaika 7-11 vuotiaille 1,5 minuuttia ja 12-13 vuotiailla 2 minuuttia. 
 
Kata, junnut 7-13 vuotta: alemmat (kelt.-or.) ja ylemmät (vihr.>) tytöille ja pojille. 
 
Junnusarjat huomio! Ilmoittakaa pituus, paino ja vyöarvo ilmoittautuessa. 
 

 



 

 

 
Yleiset ikä- ja sarjarajat: 
 
Ikärajat 
Kumitessa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 vuotta. Karateliiton hallituksen päätöksellä 
kotimaisissa kansallisissa kilpailuissa (ei siis Finnish Open Cup) voi kuitenkin osallistua aikuisten 
kumitesarjoihin jo 16-vuotta täytettyään vanhempien / holhoajien kirjallisella luvalla. 
 

13-vuotias voi vanhempien/huoltajien kirjallisella luvalla osallistua 14-15-vuotiaiden 
sarjoihin. 
 

Katassa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 16 vuotta. Kilpailija, joka kuuluu Karateliiton katan 
edustusvalmennusryhmään, voi kuitenkin osallistua aikuisten katasarjaan kansallisissa kilpailuissa 
täytettyään 14 vuotta. 
 

 
Säännöt ja suojat: WKF säännöt. Lisäksi kaikilla kilpailijoilla oltava omat vyöt. Alle 14-

vuotiailla rintapanssari ei ole pakollinen. Junnuilla WKF sääntöjen 
pohjalta päivitetyt sääntötulkinnat. 

 
Toleranssi: Painoluokissa ±1 kg toleranssi, kadetit, juniorit ja aikuiset. 
 
Oikeudet muutoksiin: Järjestäjä pidättää oikeuden kilpailusarjojen muutoksiin mikäli 

osallistujamäärä sen edellyttää. 
 

Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautuminen kilpailuun viimeistään 
sunnuntaina 16.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen: 
rekisteri@kuopionkarateseura.fi 

 HUOM! Ei jälki-ilmoittautumismahdollisuutta! 
 Vain yksi ilmoittautumislomake per seura! 
 
Osallistumismaksu: 25 € / kilpailija / 1 sarja. 
 
Kilpailumaksun suoritus: Kuopion Karateseura ry, Siilinjärven osuuspankki  
     POP FI46 4786 3020 0187 49 
     Lisätietoja kohtaan: Kuopion kansalliset. 
 
Kilpailuun osallistuvan tulee esittää kilpailupaikalla: 
 Tosite kilpailumaksun suorittamisesta 
 Dokumentti kilpailulisenssin voimassaolosta 

 Karatepassi 
 
Liitteenä ilmoittautumislomake (Excel-tiedosto) 
 
 

Hotellitarjous Best Western hotel Savoniasta, kun teet varauksen 1.10.2016 
mennessä. Mainitse Kuopion kansalliset. Isompia huoneita rajallisesti vapaana. 
Yhteystiedot: Sammakkolammentie 2, +358 17 2555 100. 
 

 
 

Tervetuloa kilpailuihin toivottaa KKS ja yhteistyökumppanit! 

 

mailto:rekisteri@kuopionkarateseura.fi


 

 

    
 
 
Kartta kisapaikalle ja hotellille: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BW Hotel Savonia 

Pohjantien koulu, 
Pohjankatu 2 

 

Pohjoisen suunnasta: 
liittymä 70/Kelloniemi 

Etelän suunnasta: 

liittymä 70/Kelloniemi 


