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Kilpailupaikka:  Ylöjärven urheilutalo, koulutie 6  (ks kartta)  
 

Punnitus ja ilmoittautuminen:  la klo 8.30-10.00 kilpailupaikalla 
Karsinnat:  klo 11.00 alkaen 

KILPAILUSARJAT: 
 

KATA 
A-sarja(yli 16-vuotiaat), miehet & naiset 
B-sarja(yli 16-vuotiaat), miehet & naiset 
Kadetit 14-15 -vuotiaat, pojat & tytöt 
Juniorit 16-17 -vuotiaat, pojat & tytöt 
 
Katan A-sarjassa ja junioreiden sarjassa on voimassa viralliset WKF:n katalistat (Shitei- & 
Tokuikatat) - lasten Shiteikatoja ei sallita. B-sarjassa ja kadettien sarjassa sallitaan myös lasten 
Shitei-katat. Kilpailuissa sallitaan myös Shorinji-ryu pohjaiset katat - Shiteikatoina Seisan ja Chinto. 
 
KUMITE 
A-sarja (yli 18-vuotiaat), 
Miehet: -60, -67, -75, -84, +84 kg, avoin sarja  
Naiset: -50, -55, -61, -68, +68 kg, avoin sarja  
 
B-sarja (yli 18-vuotiaat), miehet & naiset - otteluaika 2 min 
Miehet: -60, -67, -75, -84, +84 kg 
Naiset: -50, -55, -61, -68, +68 kg 
 
Juniorit 16-17 -vuotiaat, 
Pojat: -55, -61, -68, -76, +76 kg, avoin sarja  
Tytöt: -48, -53, -59, +59 kg, avoin sarja 
 
Kadetit 14-15 -vuotiaat, 
Pojat: -52, -57, -63, -70, +70 kg  
Tytöt: -47, -54, +54 kg  
 
LASTEN SARJAT: 
Kata ja Kumite 10-11v , 12-13 v 

2011 
2012 



 

 

Junnujen sääntötulkinnat: 
http://www.karateliitto.fi/acms/uploads/materiaalisalkku/junnujensaantotulkinnat%202011.pdf 
 

 
 

Yleiset ikä- ja luokkarajat: 

 
Ikärajat 
Kumitessa virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18-vuotta. Karateliiton hallituksen päätöksellä kotimaisissa 
kansallisissa kilpailuissa voi kuitenkin osallistua aikuisten kumitesarjoihin 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 katasarjaan kansallisissa kilpailuissa täytettyään 
14-vuotta. 

 
Luokkarajat (A- & B-sarjat) 

Jos kilpailija on osallistunut aikaisemmin aikuisten SM-kilpailuihin, hän voi osallistua vain A-

sarjoihin. Kilpailija, joka ei ole koskaan kilpaillut aikuisten SM-kilpailuissa, voi valita osallistuuko hän A- vai 
B-sarjaan. Karateliiton edustusryhmän urheilijoiden on osallistuttava aina A-sarjaan. 

 
Suojat: Kaikilla kilpailijoilla oltava omat vyöt. Kumitekilpailijoilla on lisäksi oltava 

rinta- (naiset) / vartalosuoja, käsi- ja hammassuojat sekä 
sääri/jalkapöytäsuojat sekä kadeteilla kasvomaski. 

 
Oikeudet muutoksiin: Järjestäjä pidättää oikeuden kilpailusarjojen muutoksiin mikäli 

osallistujamäärä sen edellyttää. 
 

Ilmoittautuminen: Ennakkoilmoittautuminen kilpailuun viimeistään 15.1 
mennessä sähköisesti www.ylojarvenshotokan.com. Ei 
jälki-ilmoittautumismahdollisuutta! 

  
 
Osallistumismaksu: 30€ / kilpailija / 1 sarja. Seuraavat sarjat maksavat 15 € / sarja.  
  
  
Kilpailumaksut: Ylöjärven shotokan karate-do ry, OP  FI4055320140065153 
 Maksusuoritukseen maininta ”nidan cup” 
 
Kilpailuun osallistuminen: Kilpailuun osallistuvan tulee esittää kilpailupaikalla: 

 Tosite kilpailumaksun suorittamisesta 
 Suomen Karateliitto ry:n passi tai Shukokai -

liiton passi 
 Dokumentti kilpailulisenssin voimassaolosta  

 
Lisätiedot: karate@ylojarvenshotokan.com 
 
 
 

Tervetuloa kisaamaan!  

Terveisin Ylöjärven Shotokan ja yhteistyökumppanit! 

         

http://www.karateliitto.fi/acms/uploads/materiaalisalkku/junnujensaantotulkinnat%202011.pdf
http://www.ylojarvenshotokan.com/


 

 

 

 
 

YLÖJÄRVEN URHEILUTALO: 

 

 

 

 


