
Suomen Karateliitto ry 

Radiokatu 20 

00240 Helsinki KILPAILUKUTSU 1/5 

 

     

KilpailuKilpailuKilpailuKilpailu  KARATEN KARATEN KARATEN KARATEN SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017SUOMEN MESTARUUS KILPAILUT 1.4.2017  

 

PaikkaPaikkaPaikkaPaikka  Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere 

 

Karttalinkki: Tesoman valtatie 46 

 

AjankohtaAjankohtaAjankohtaAjankohta 1.4.2017 Kilpailut alkavat klo 10.00 kata-sarjoilla. 

 

OsallistumismaksutOsallistumismaksutOsallistumismaksutOsallistumismaksut 30€ / kilpailija / sarja 

50€  / joukkue / sarja 

 

Seurat voivat maksaa osallistumismaksun etukäteen Suomen Karateliiton tilille 28.3.2017 

mennessä 

 

Tilinumero: AKTIA FI72 405000 10011261AKTIA FI72 405000 10011261AKTIA FI72 405000 10011261AKTIA FI72 405000 10011261  

Viesti:  SMSMSMSM----2017 / seuran nimi2017 / seuran nimi2017 / seuran nimi2017 / seuran nimi 

 

Kuitti maksusta tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.  

 

Osallistumismaksun voi myös maksaa käteisellä rekisteröinnin yhteydessä. 

 

IlmoittautuminenIlmoittautuminenIlmoittautuminenIlmoittautuminen Kilpailijoiden, valmentajien ja tuomareiden ilmoittautuminen ainoastaan seuraavan Sport-

datan linkin kautta https://www.sportdata.org/karate/set-online/index.php 

 

Perjantaihin 25.3.2017 mennessä 

 

JÄLKIJÄLKIJÄLKIJÄLKI----ILMOITTAUTUMISESTA OSALLISTUMILMOITTAUTUMISESTA OSALLISTUMILMOITTAUTUMISESTA OSALLISTUMILMOITTAUTUMISESTA OSALLISTUMISMAKSU ON 60ISMAKSU ON 60ISMAKSU ON 60ISMAKSU ON 60€ / KILPAILIJA / SARJA€ / KILPAILIJA / SARJA€ / KILPAILIJA / SARJA€ / KILPAILIJA / SARJA 

 

Kilpailun johtajaKilpailun johtajaKilpailun johtajaKilpailun johtaja     Anssi Kaltevo anssi.kaltevo@karateliitto.fi  

 

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt   WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin: 

- yksi pronssi jaetaan 

   

Kilpailija voi osallistua ikäluokissa enintään kahteen sarjaan. 

 

Kilpailijoilla tulee olla seuraavat suojat: 

- hammassuojat 

- vartalosuoja 

- naisilla rintasuoja 

- punaiset ja siniset jalkasuojat  

- punaiset ja siniset käsisuojat 

- sininen ja punainen vyö 

 

Suojat tulee olla WKF / EKF-hyväksyttyjä (tai tyypiltään vastaavia). 

 

Karatepassi ja lisenssiKaratepassi ja lisenssiKaratepassi ja lisenssiKaratepassi ja lisenssi Kaikilla kilpailijoilla ikäsarjasta riippumatta tulee olla voimassa oleva Suomen Karateliiton 

karatepassi ja lisenssi. Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva vakuutus, joko Karateliiton li-

senssin kautta tai muu todistus kilpailuun osallistumisen kattavasta vakuutusturvasta. 

  

HUOM!HUOM!HUOM!HUOM!    Ilman näitä asiakirjoja ei kilpailuihin ole mahdollista osallistua.Ilman näitä asiakirjoja ei kilpailuihin ole mahdollista osallistua.Ilman näitä asiakirjoja ei kilpailuihin ole mahdollista osallistua.Ilman näitä asiakirjoja ei kilpailuihin ole mahdollista osallistua.    JunJunJunJunioripassi ei kelpaa enää ioripassi ei kelpaa enää ioripassi ei kelpaa enää ioripassi ei kelpaa enää 

viralliseksi asiakirjaksi rekisteröinnissä.viralliseksi asiakirjaksi rekisteröinnissä.viralliseksi asiakirjaksi rekisteröinnissä.viralliseksi asiakirjaksi rekisteröinnissä.    

 

Asiakirjat tarkastetaan rekisteröinnin yhteydessä! 
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Rekisteröinti ja punnitusRekisteröinti ja punnitusRekisteröinti ja punnitusRekisteröinti ja punnitus 30.3.2017 Klo 19 -21 Hotelli Ilves. 

 

1.4.2017 Klo 8 -9.30 kilpailupaikalla. 

 Klo 10.00 kilpailut alkavat kata-sarjoilla 

 

SarjatSarjatSarjatSarjat Aikuiset ja U21 

 

Kata: naiset, naiset +40v, naiset U21 

miehet, miehet +40v, miehet U21 

 

Joukkue naiset 

Joukkue miehet 

 

Kumite: naiset  -55kg, -61kg, +61kg, avoin 

miehet  -67kg, -75kg, +75kg, avoin 

 

naiset +40v -61kg, +61kg 

miehet +40v -75kg, +75kg 

 

naiset U21  -55kg, -61kg, +61kg 

miehet U21  -67kg, -75kg, +75kg 

 

Joukkue naiset, 3-hengen joukkueella 

Joukkue miehet, 3-hengen joukkueella 

 

 U14, U16, U18 

 

Kata: tytöt U14, U16, U18 

pojat U14, U16, U18 

 

Joukkue tytöt U14 (ei bunkai-osuutta) 

 U18 (yhdistetty U18 ja U16) 

Joukkue pojat  U14 (ei bunkai-osuutta) 

 U18 (yhdistetty U18 ja U16) 

 

Kumite: tytöt U14 -45kg, -50kg, +50kg 

pojat U14 -45kg, -55kg, +55kg 

 

tytöt U16  -54kg, +54kg 

pojat U16  -57kg, -63kg, +63kg  

  

tytöt U18  -53kg, -59kg, +59kg  

pojat U18  -61kg, -68kg, +68kg 

 

Joukkue tytöt U16 

Joukkue pojat, U16 

Joukkue tytöt, U18 

Joukkue pojat, U18 

 
Otteluaika U14, U16 ja U18 on 2 minuuttia. 

 

JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA SARJOJA 
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ValmentajatValmentajatValmentajatValmentajat    Seuraavia rajoituksia noudatetaan valmentajamäärissä: 

 

  

 

    

    

    

    

    

    

Sarjojen ikärajat ja vyövaatimuksetSarjojen ikärajat ja vyövaatimuksetSarjojen ikärajat ja vyövaatimuksetSarjojen ikärajat ja vyövaatimukset    

   
Aikuiset: 

- 16 vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan luvalla 

- vyövaatimus on kilpailuhetkellä vähintään 3. kyu (vihreä vyö) 

 

U21: 

- kilpailuhetkellä 18 - 20 vuotta 

- 16 vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan luvalla 

 

U14: 

- kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät voivat osallistua huoltajan luvalla. 

 

U16: 

- kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävät voivat osallistua huoltajan luvalla. 

 

U18: 

- kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät voivat osallistua huoltajan luvalla. 

 

Osallistumislupa on liitteenä. 

 

HUOM! 

 

Kilpailija ottelee ensisijaisesti omassa sarjassaan. Aikataulullisesti voi sarjojen päällekkäi-

syyksiä tulla, eikä siten ole mahdollista odotella kilpailijaa toisesta sarjasta.  

 

        

Kilpailijamäärä 

  

Valmentajia 

1 - 10 2 

11 - 20 3 

21 ->  4 
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OSALLISTUMISLUPA OSALLISTUMISLUPA OSALLISTUMISLUPA OSALLISTUMISLUPA KARATEN KARATEN KARATEN KARATEN SMSMSMSM----KILPAILKILPAILKILPAILKILPAILUIHIN 2017UIHIN 2017UIHIN 2017UIHIN 2017    

 

 

____________________________________________________ 

(kilpailijan nimi ja syntymäaika)  

 

saa osallistua SM-kilpailuihin 2017 

Virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua alle 18 -vuotiaiden sarjoihin huolta-

jan luvalla.  

Virallinen ikäraja alle 21 -vuotiaiden sarjoihin on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua alle 21 -vuotiaiden 

sarjoihin huoltajan luvalla.  

Virallinen ikäraja junioreiden sarjoihin on 16 vuotta, mutta kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävä saa osallistua junioreiden 

sarjoihin huoltajan luvalla.  

Virallinen ikäraja kadettisarjoihin on 14 vuotta, mutta kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävä saa osallistua junioreiden sarjoihin 

huoltajan luvalla.  

Virallinen ikäraja 12–13 v. sarjoihin on 12 vuotta, mutta kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävä saa osallistua junioreiden sarjoihin 

huoltajan luvalla.  

SM-kisoissa noudatetaan Maailman Karateliiton (WKF) aikuisten kilpailusääntöjä. 

 

 

 

__________________  __________________________ 

(huoltajan nimi)   (huoltajan allekirjoitus ja päiväys) 
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Tesoman palloiluhalli, Tesoman valtatie 46, 33310 Tampere 

  


