
 

 
   

 

 

 

 

 

 

NURMIJÄRVEN KANSALLISET 
 

 

 

KARATEKILPAILUT 
 

 

LAUANTAINA 11.2.2017 
 

 
 
 
 
Kilpailupaikka:   Liikuntakeskus Rajakaari  
Osoite:   keskusraitti 1 Rajamäki, Nurmijärvi 
Punnitus ja ilmoittautuminen:         Lauantai kello 7:30 – 9:00  
Aloitus:   Kello 9:30 
 
Kilpailunjärjestäjä  Nurmijärven Shotokan Karate 
Kilpailunjohtaja  Tommi Lehtimäki 040 745 1616 
Ylituomari   Marjaana Rantala 
 
Kisatiedotus:  http://bit.ly/2iIPVIE  
 



 

 
   

KILPAILUSARJAT 
  
KATA 
Miehet, Naiset 
Miehet U21, Naiset U21 
Pojat U18, Tytöt U18 
Pojat U16, Tytöt U16 
Pojat U14, Tytöt U14 (sarjoissa jako keltainen-oranssi ja ylemmät vyöt) 
 
KUMITE 
Miehet: -67, -75, +75 kg 
Naiset: -55, -61, +61 kg 
 
Miehet U21: -67, -75, +75 kg 
Naiset U21: -55, -61, +61 kg 
 
Juniorit Pojat U18: -61, -68, +68 kg 
Juniorit Tytöt U18: -53, -59, +59 kg 
 
Kadetit Pojat U16: -57, -63, +63 kg 
Kadetit Tytöt U16: -54, +54 kg 
 
Lapset Pojat U14: kevyt ja raskas sarja, pituus ja paino huomioiden 
Lapset Tytöt U14: kevyt ja raskas sarja, pituus ja paino huomioiden 
 
Kumite, lapset U14: otteluaika 2 minuuttia. 
 

Ikä- ja luokkarajat 
Kumitessa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 vuotta. Karateliiton hallituksen päätöksellä 
kotimaisissa kansallisissa kilpailuissa (ei siis Finnish Open Cup) voi kuitenkin osallistua aikuisten 
kumite sarjoihin jo 16 vuotta täytettyään vanhempien / holhoajien kirjallisella luvalla. 
 
Katassa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 16 vuotta. Kilpailija, joka kuuluu Karateliiton katan 
edustusvalmennusryhmään, voi kuitenkin osallistua aikuisten kata sarjaan kansallisissa kilpailuissa 
täytettyään 14 vuotta. 

 
13-vuotias voi vanhempien/huoltajien kirjallisella luvalla osallistua 14–15-vuotiaiden 
sarjoihin. 
 
Huomio 
Kilpailija ottelee ensisijaisesti omassa sarjassaan. Aikataulullisesti voi sarjojen päällekkäisyyksiä tulla, eikä 
siten ole mahdollista odotella kilpailijaa toisesta sarjasta. 
 
Oikeudet muutoksiin: Järjestäjä pidättää oikeuden kilpailusarjojen muutoksiin 
 



 

 
   

KILPAILUSÄÄNNÖT 
 
WKF säännöt seuraavin poikkeuksin 
 

- Ei joukkue sarjoja katassa eikä kumitessa 
- katassa ei juniori sarjaa 
- yksi pronssi jaetaan 

 
Kilpailijoilla tulee olla seuraavat suojat 
 

- hammassuojat 

- vartalosuoja 

- naisilla rintasuoja 

- punaiset ja siniset jalkasuojat 

- punaiset ja siniset käsisuojat 

- sininen ja punainen vyö 
 
Suojien tulee olla WKF / EKF-hyväksyttyjä (tai tyypiltään vastaavia). 

 
Kilpailuun ilmoittautuminen SPORTDATAN kautta 9.1.2017 alkaen 
 
Viimeinen ilmoittautumisajankohta on 5.2.2017 klo 24:00 mennessä. 
Tämän jälkeen ei rekisteröitymisiä käsitellä tai hyväksytä. 
 
Osallistumismaksu: 30 € / kilpailija / 1 sarja. Osallistumismaksu maksetaan tilille: FI7742601520033346 
5.2.2017 mennessä. 
 
Kilpailuun osallistuminen 
 
Kilpailuun osallistuvan tulee esittää kilpailupaikalla: 

- Tosite kilpailumaksun suorittamisesta 
- Suomen Karateliitto ry:n passi  
- Dokumentti kilpailulisenssin voimassaolosta 
- Tarvittaessa osallistumislupa 

 
  



 

 
   

 
 
OSALLISTUMISLUPA NURMIJÄRVEN KANSALLISIIN KARATEKILPAILUIHIN 11.2.2017 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
(kilpailijan nimi ja syntymäaika) 
 
 
saa osallistua Nurmijärven kansallisiin karatekilpailuihin 11.2.2017 Nurmijärvellä 
 
Ikärajat 
Kumitessa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 vuotta. Karateliiton hallituksen päätöksellä 
kotimaisissa kansallisissa kilpailuissa (ei siis Finnish Open Cup) voi kuitenkin osallistua aikuisten 
kumite sarjoihin jo 16 vuotta täytettyään vanhempien / holhoajien kirjallisella luvalla. 
 
Katassa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 16 vuotta. Kilpailija, joka kuuluu Karateliiton katan 
edustusvalmennusryhmään, voi kuitenkin osallistua aikuisten kata sarjaan kansallisissa kilpailuissa 
täytettyään 14 vuotta. 

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

Kilpailussa noudatetaan Maailman Karateliiton (WKF) sääntöjä kilpailukutsussa 
mainituin poikkeuksin 
 
 
 
 
_________________________  _______________________________ 
(huoltajan nimi)    (huoltajan allekirjoitus ja päiväys)  

 

  

 

 


