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KILPAILUJÄRJESTELYOPAS 

JOHDANTO 
 

Tämä kilpailujärjestelyopas on tehty helpottamaan karatekilpailujen järjestämistä.  
Oppaan on koonnut Suomen Karateliiton Kilpailujärjestelyvaliokunta. 
 
Suomen Karateliiton kilpailujärjestelyvaliokunta toivoo, että oppaan avulla kynnys 
järjestää kilpailuja olisi mahdollisimman pieni. Olemme pyrkineet listaamaan kaiken, 
mitä järjestävän seuran tulisi huomioida järjestäessään kilpailuja. Opas on apunasi   
kyläkisoista Finnish Open Cup-kilpailuihin. 
 
Oppaassa on käytetty päälähteenä vuonna 1984 tehtyä toimitsijaopasta. Toimitsijaop-
paan tietoja on nykyaikaistettu sekä hieman laajennettu koskemaan myös uusia kil-
pailusääntötulkintoja. 
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KARATEKILPAILUJEN TOIMENPIDELISTA 
 
01. TEHDÄÄN PÄÄTÖS KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
 
02. TUTKITAAN RESURSSIT JÄRJESTÄÄ KILPAILU 
 
03.  ANOTAAN KILPAILUT / JÄRJESTETÄÄN KILPAILUT 
  

a) aluetason kilpailu 
b) kansallinen kilpailu 
c) SM-tason kilpailu 
d) kansainvälinen kilpailu 

 
04. VARATAAN KILPAILUPAIKKA 
 
05. KILPAILUN ORGANISAATIO 

- eri osa-alueilla oma vastuuhenkilö 
 
a) johto: kilpailujen johtaja ja 2-3 vastuuhenkilöä 
- suunnittelevat kilpailun läpiviennin (kirjallisesti) 
b) tuomarit  /ylituomari 
- jos kilpailun arvioitu kestoaika on alle 2 tuntia, 5 tuomaria / tatami. Jos 

yli 2 tuntia, 6 tuomaria / tatami 
- tuomarikouluttajat voivat pitää tuomarikurssin tarvittaessa: tiedustelut 

liitosta 
c)          lääkäri 
d) kuuluttaja 
- materiaali etukäteen (osallistujat, meriitit ja muut tiedot, jotka värittävät 

kilpailua) 
e) toimitsijat / toimitsijoiden vastaava 
- punnitus 
- arvonta 
- monistus 
- kaavio 
- ajanseuranta 
- juoksijat 
- passisihteeri 
f) järjestysmiehet 
- tatamit 
- pöydät 
- palkintokoroke 
- lipunmyynti 
- yleisön ohjaaminen (lehdistö ja kutsuvieraat) 
g) laillistettu lääkäri 
h) tiedottaja (tiedotuspäällikkö) 
i) toimitsijoiden koulutus (pyynnöstä kilpailujärjestelyvaliokunta) 
j) tulkit 
k) kisaemännät / emäntien vastaava 
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l) infopiste emäntä 
m) myyntipisteen hoitajat 
n) talousseuranta / talousjohtaja 
o) kuljetukset / kuljetuspäällikkö 

 
06. TEHDÄÄN POLIISI-ILMOITUS 

- tehdään paikkakunnan poliisiviranomaiselle 
 
07. VARATAAN MAJOITUSTILAT 
 
08. VARATAAN KULJETUSVÄLINEISTÖ 
 
09. KILPAILUKUTSU 

- oltava seuroilla n. 3 viikkoa ennen kilpailua 
 
Kutsusta ilmenee: 
a) järjestävä seura 
b) paikka (mukaan esim. kartta) 
c) päivämäärä 
d) punnitus ja ilmoittautuminen alkaa klo ….., ja päättyy klo …. 

(varataan n. 1 tunti punnitukselle) 
 e) kilpailut alkavat klo …. ja päättyvät n. klo … 

(varataan arvontaan 20-30 minuuttia) 
e) ilmoittautuminen …mennessä osoitteella …. puh …. sähköpostilla  
f) tiedustelut … 
g) ilmoittautumismaksu / osanottomaksu maksu … € maksettava tilille ….   

…. mennessä / käteisellä paikanpäällä 
h) jälki-ilmoittautuminen maksaa … € 
i) maksukuitti esitettävä kilpailupaikalla 
j) kilpailijoilla oltava karatepassi, kilpailulisenssi (tai merkintä passissa), 

alasuojat, käsisuojat, hammassuojat sekä kilpailuvyöt 
k) ottelusysteemi (cup, pooli jne.) 
l) sarjat 
m) mahdolliset ikä-, vyö- ja sukupuolirajoitukset 
n) huoltajien lukumäärä ja pukeutuminen (karate-gi tai verryttelypuku) 
o) lippujen hinnat 
p) mahdolliset kuljetus- ja ruokailujärjestelyt 
q) kilpailujen aikataulu 

 
10. TIEDOTUSTOIMINTA 
 

a) kilpailukutsu seuroille 
b) ilmoitukset lajilehdissä, yhteistyölehdet 
c) lehdistö 

STT  puh: (09) 6958 1263 
 fax:  (09) 6952 1270 
HS email: hs.urheilu@sanoma.fi 

d) TV ja radio (Urheiluruutu: yle.urheilu@yle.fi)  
e) lehdistötiedote 
- vähintään paikallinen lehti
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- SM-tason kilpailuissa valtakunnallinen lehdistötiedote (tiedustelut 

liitosta) 
f) käsiohjelma 
- tervehdyspuhe 
- lajiesittely 
- aikataulu 
- ottelusysteemi 
- osanottajat ja näiden mahdolliset meriitit 
- tuomarien käsimerkit 
- mainoksia 
g) juliste 
- julkiset tilat 
- koulut 
- puhelintolpat, ilmoitustaulut 
h) kutsukortit 
i) tiedottajan valinta ja esittely 

 
11. MARKKINOINTI 
 

a) maksullinen mainonta 
- lehdet 
- paikallisradiot 
b) maksuton mainonta 
- seuran jäsenistön levittämä 
- seurojen jäsenistölle suunnattu 
c) mainostoimiston käyttö 
- mainosmyynti 
- markkinoinnin suunnittelu 
d) julisteiden ja mainosten levittäminen 
- seuran jäsenistö 
- jakelufirmat 
- seuraposti 
- lajilehdet 

 
12. TARVIKKEET 
  

a) toimitsijoiden tarvikkeet 
- kellot (1 / tatami + reservi), gongit/summerit varalle (kelloissa summeri), 

teipit, ottelukaaviot, näyttötaulut, tuomariliput (vuokrattavissa liitosta) 
- halutessa kilpailuvöitä & otteluhanskoja varalle (kilpailijoilla oltava 

omat) 
- pöydät ja tuolit toimitsijoille, tuomareille, lääkärille ja palkinnoille 
- palkintokoroke 
- vaaka (1-2) 
- mikrofonit & äänentoistolaitteet (tarkasta kisapaikalta ensin) 
- paperia, kyniä, kirjoitusalustoja, suttupaperia 
- pöytäliinat, kukat, viirit 
- tietokone ja kopiokone, printtipaperit 
- metrimitta
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-  
 
b) tuomarit 
- pilli 
- lehtiö  
- säännöt 
- sekuntikello 
c) järjestysmiehet 
- järjestysmiesnauha 
- lehdistö- ja kutsuvieraskyltit 
- lippusiimat 
- maiden liput 
d) kuuluttaja (t) 
- ottelukaaviot 
- materiaalia lajista ja ottelijoista 
- mikrofoni 
e) tiedottaja 
- ottelukaaviot 
- aikataulu 
- kilpailijatiedot 
- puhelin ja telefax 
- tietokone 
- kopiokone 
- tiedotusvälineiden osoitteet ja puhelinnumerot 
- erillinen tila lehdistölle  
- kahvittamismahdollisuus 
f) lääkäri 
- lääkintävälineet 
- kylmäpussit 
- paarit 
- tilaa hoitotoimenpiteille 
- mahdollisuus doping-testeihin 
g) musiikki 
- sisäänmarssimusiikki 
- taukomusiikki 
- kansallislaulut kv. kilpailuissa 
h) palkinnot 
- mitalit (SM-tason kilpailuihin vakiopalkinnot, tiedustelut liitosta) 
- pokaalit 
- kunniapalkinnot 
- tavarapalkinnot 
- muistolahjat 
i) lisävalaistus  
- finaaleja varten 
j) myytävät tarvikkeet 
- virvokkeet 
- vaatetarvikkeet 
- tarrat ja hihamerkit 
- arvat 
k) muut tarvikkeet 
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- pääsyliput 
- opasteet 

 
13. KULJETUKSET 
  

a) lentokentältä / lentokentälle 
b) hotelli – kilpailupaikka 
c) loukkaantuneet (auto + kuljettaja valmiudessa), 
d) tiedotteet ja artikkelit 
e) bankettiin 
f) tarvikkeet 
g) tatamit 
h) erikoisvieraat 

 
14. OHJELMA 
  

a) minuuttiaikataulu 
- punnitus 
- sarjat 
- ottelijajärjestelyt 
b) palkintojenjako 
- muut järjestelyt 
c) huomionosoitukset 
- finaalissa 
- kilpailujen alussa 
- merkkihenkilön saapuessa 
d) näytökset  
- pituus huomioitava 
- esittäjien valinta ja koulutus 
- tarvikkeet kuten murskattavat esineet 
- siivous ja tarvikkeiden siirto 
e) kilpailun kesto 
- yleisö 
- markkinointi 
- televisiointi 
- kilpailijat 
f) puheet 
- arvokkuus 
- pituus 
- yleisön ja kilpailijoiden vastaanottokyky 
g) muu yleisöä kiinnostava 
- arvonnat 
- spesiaaliohjelmat 
- ansioituneiden kilpailijoiden esittely 
- ansioituneiden henkilöiden esittely 

 
15. TALOUSARVIO 
 

a) ennakkosuunnitelmat 
b) jatkuva seuranta
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c) mainosmyynnin toteutuminen 
d) talouspäällikön tulosvastuu 

 
16. TOTEUTUSAIKATAULU 
 

a) dead line -ajat kaikille toiminnoille 
b) linjavastaava valvoo, yleisvalvonta kilpailun johtajalla 
c) tehtävien ja toimintojen aikatauluttaminen 
d) aikataulun seuranta 
e) toimitsijoiden koulutus 
- toimitsijakurssi 
- tuomarikurssi 
f) markkinointi 
- mainostilan myynti 
- yhteydenotot sponsoreihin 
g) tiedottaminen 
- TV – vähintään 12 kk ennen kilpailua (isot kv-kilpailut) 
- TV ja radio – 2-3 viikkoa ennen kilpailua (urheiluruutu ja urheiluradio) 
- kaapeli TV:t ja paikallisradiot sovittava erikseen 

 
17. VARATTAVAT TILAT 
 

a) kilpailupaikka, pukuhuoneet, suihkut 
b) lämmittelytilat (myös edellisinä päivinä) 
c) ruokailutilat 
d) kilpailijoiden oleskelutilat 
e) toimitsijoiden koulutustilat 
f) lehdistön ja tiedottajan tilat 
- kopiokone 
- tietokone 
- puhelin 
- telefax 
g) tilat lääkitykselle ja doping-testille 
h) kutsuvieraat, lehdistö 
i) punnitustila 
j) kaavioiden täyttö ja kopiointi 
k) toimitsijoiden ja tuomareiden lepotilat 
l) lehdistötilaisuus 
m) osanottomaksun ja karatepassien tarkastus 
n) infopiste 
o) myyntipiste ja mahdolliset myydyt myyntipisteet 
p) banketti 

 
18.  KERTAUS 
 
19. KILPAILUJEN LÄPIVIENTI 
 

a) kokoontuminen 
- n. 1 tunti ennen punnituksen alkua 
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b) tehtävänkuvauksen toteuttaminen 
- tatamit 
- pöydät 
- kuulutusvälineet 
- punnitus ja punnituksen valvoja (tuomari) 
- maksu-, passi- ja lisenssikontrolli 
- kioski ja myytävät tarvikkeet 
- välineistö, paikallinen 
- arvonta ja kaaviot 
c) tuomareiden ja huoltajien informointi 
- pukuhuoneet, punnituspaikka, ottelujärjestelmä, lämmittelypaikat, 

kilpailijoiden oleskelu 
- tuomareiden informointi 

 
20. ARVONTA 
 

a) osanottajalistat 
- sarjat eri listoille 
- seuroittain tai maittain 
- punnituksen jälkeen 
- mahdollisuus muuttaa sarjaa 
b) arvontatilanne 
- joukkueiden johtajia ja huoltajia paikalla 
- ATK tai manuaali 
- arvonnan valvoja 
- huomioi ohjeet rankingistä ja samasta seurasta tuleville  
- arvonnan ajankohta 
c) listojen täyttö 
- kopiot huoltajille, toimitsijoille ja seinille 
- huomioitava poolikaavio-ohjeisto 

 
21.  KILPAILUAIKATAULU 
 

a) ottelun kesto 3’ – 5’, 2’- 3’ 
b) sarjat tatameille sarjan koon mukaan 
c) finaalien alkamisajankohta arvioitava 
- yleisö, tiedotusvälineet 
d) keräilyt huomioitava 
e) muutokset sovittava huoltajien kanssa ajoissa 

 
22. LOPULLINEN VARMISTUS ENNEN ALOITTAMISTA 
 
23.  KILPAILUN ALOITTAMINEN 
 

a) huoltajille ohjeet (suullinen / kirjallinen) 
- aikatauluista 
- ottelujärjestelmästä 
- sisäänmarssista 
- alkurituaalista 
- tulkinnoista
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-  
- siirtymisestä esittelystä ulos 
- muista kilpailuun liittyvistä asioista  
b) tuomareille ohjeet 
- tuomarikokoonpanoista 
- sääntötulkinnoista 
- ottelujärjestelmästä 
- erityisasioista 
c) toimitsijoille ohjeet 
- pöytäjärjestyksestä 
- sarjoista 
- kilpailun alkurituaalista 
- kilpailijoiden ja tuomareiden ohjaamisesta ulos 
d) kuuluttajalle ohjeet 
- aloitusjärjestyksestä 
- esittelyistä 
- puheista 
- palkitsemisista 
- kumarruksista 
- yleisön briefauksesta 
e) järjestysmiehille ohjeet 
- kunniavieraspaikoista 
- lehdistöpaikoista 
- vapaalippulaisista ja vapaakorttilaisista 
- yleisön ja kilpailijoiden sijoittamisesta 
- pääsylippujen käytöstä 
- lehtimiesten ohjaamisesta tiedottajan tai valmentajien luokse 
- musiikista 
- lipuista 
f) kilpailijoille ohjeet 
- huoltajien kautta 

 
24.  KILPAILUJEN AIKANA 
 

a) yleisöpalvelut 
- selkeät kuulutukset 
- pistetaulut osoittamaan tilannetta 
- meriitit yleisölle osoittamaan kilpailijan tasoa 
- mahdollisimman vähän taukoja otteluiden välissä 
b) kilpailijoille 
- kilpailukaavio 
- valmistautuminen 
- tatami ja vyö 
c) huoltajille 
- kilpailukaavio ajan tasalla 
- tila jossa omat kaaviot ajan tasalla 
- infopiste tai henkilö jolta saa kilpailuun liittyvää infoa 
d) lehtimiehille 
- neuvontaa 
- tiedottaja 
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- kahvitus 
- kirjallista materiaalia lajista 
- mahdollisuus kilpailijahaastatteluihin 
- valmentajia / muuta johtoa 

 
25. KILPAILUN JÄLKEINEN TOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN 
 

a) kilpailujen päättäminen 
- kuuluttaja kiittää yleisöä 
- kiittää kilpailijoita, tuomareita ja toimitsijoita 
b) tulospalvelu 
- puhtaaksikirjoitetut tulokset (2 viikon kuluessa) 
- kilpailukaaviot liittoon (2 viikon kuluessa) 
- puhelin 
- telefax 
- kuljetus 
c) tulokset tiedotusvälineille 
- artikkelit lehdille, STT:lle ja sähköisille tiedotusvälineille 
- valtakunnalliset lehdet 
- paikalliset lehdet 
- TV ja radio 
d) lehdistötilaisuus 
- mitalistit 
- valmennusjohto 
- seuran tai liiton edustajat 
e) tilojen siivous 
- tatamit, pöydät yms. korjataan pois 
- tarvikkeet korjataan talteen 
- siivous 
f) talous 
- palkkiot 
- pääsylipputulot 
- osanottomaksut 
- myyntituotot 
- kahvilakulut / tuotot 
- sopimukset 
g) sopimusten täyttäminen yhteistyökumppaneiden kanssa 
- kuvaukset 
- mainokset 
- yhteinen palaveri 
h) tarvikkeiden palautus 
i) ulkomaisten osanottajien kiittäminen 
- muistolahja 
- joulukortti tai kiitoskortti 
- osoitteiden huomioiminen jatkoa silmälläpitäen 
- tulosten toimittaminen 
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26. KANNUSTAVA KRITIIKKI 
 

a) yleinen 
b) yksityiskohtainen 
- toimitsijat 
- tiedotus 
- muu toiminta 

 
27. ORGANISAATION PALKITSEMINEN JA PURKAMINEN 
 

a) kilpailun henkilöstä 
- sovitut palkkiot tai tarvikkeet 
- kilpailun johtajan kiitospuhe 
- lupaukset uusista kilpailuista 
b) kilpailun johto 
- yhteinen tilaisuus 
- virallinen / puolivirallinen 
- liiton tai seuran kiitokset 
c) kilpailun ja toimitsijoiden muu huomioiminen 
- tarjoaminen muihin kilpailuihin toimitsijoiksi 
d) purkaminen 
- lupaus käyttää samaa henkilökuntaa tulevissa kilpailuissa 
- koko kilpailun arkistointi tulevia kilpailuja hyödyntäen 
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ILMOITTAUTUMINEN 
 
Kilpailuihin ilmoittaudutaan seuroittain. Seuran kilpailutoiminnasta vastaava ilmoittaa seuransa 
kaikkien kilpailijoiden nimet, sarjat ja kilpailu (kumite, kata) johon osallistutaan. Ilmoittautuminen 
suoritetaan kirjallisena sähköpostitse kilpailukutsussa ilmoitettuun osoitteeseen viimeiseen 
ilmoittautumispäivämäärään mennessä huomioiden kilpailujärjestäjän toivomukset. 
 
Ilmoittautumisten vastaanottaja kirjaa ilmoitetut kilpailijat seuroittain sarjaansa, yksi painoluokka 
aina yhdelle paperille ilmoitetussa järjestyksessä. Kirjaamisjärjestys on ensimmäinen osa arvontaa. 
 
 
   OSANOTTAJAT – 70 kg 
 
WADOKAN   JIGOTAI   RENSHIN-KAN 
Tapio Luostarinen  Veli-Matti Aittoniemi  Kai Vikberg 
Harri Hotti   Olli Berg   Jukka Aalto 
Jarkko Alen      Arto Taponen 
Mika Österlund 
Kai Lindevall 
Teuvo Åkerberg  JUKARA   KUSHIN-KAN 
Seppo Ketola   Reijo Lehto   Markus Blomfelt 
      Jari Nieminen 
 
TAPANILAN ERÄ  SEIGOKAN   MEIDOKAN
Tero Savolainen  Kari Norhamo  Reijo Partanen 
Juuso Kenkkilä 
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 OSANOTTAJALISTA 
 OTTELUPÖYTÄKIRJA 
  
  
  
  
  

   
KILPAILU:       
PAIKKA JA PV:       
PAINOLUOKKA:       
TULOS:   1.     
  2.     
  3.     
OSANOTTAJAT    
     
Passi Lisenssi Os.maksu NIMI SEURA 
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ARVONTA 

 
Arvonta suoritetaan siten, että vaa’assa sarjaansa selvinneet (sekä henkilöt, jotka ovat mahdollisesti 
siirretty muista sarjoista) sijoitetaan seuroittain painoluokkaansa (ruksataan kaavakkeeseen, joka on 
aiemmin täytetty). 
 
Rankatut henkilöt poimitaan erikseen, ja suoritetaan näille 2-osainen arvonta. 
 
1. osa: arvotaan lohko ja pooli. 
Kirjoitetaan 4:lle lapulle A 1, A 2, B 1 ja B 2. Arvotaan rankatuille oma lohko ja pooli. 
 
2. osa: arvotaan paikka poolissa. 
Numeroidaan kahdeksan lappua numeroilla 1-8. Arvotaan A 1:lle numero 1-8 ja sijoitetaan nimi 
cup-kaavioon siten, että poolin ylimmästä sijoituspaikasta lasketaan alaspäin arvottu numero ja kir-
joitetaan nimi ko. paikalle. Samoin tehdään A 2:lle, B 1:lle ja B 2:lle. 
 
Varsinainen arvonta: 
Numeroidaan kilpailijat juoksevalla numeroinnilla painoluokkakaavioon. On huomioitava, että nu-
merot, jotka rankatut henkilöt ovat saaneet, jätetään juoksevassa numeroinnissa väliin. 
 
Sijoitetaan kilpailijat cup-kaavioon numeroiduille paikoille. 
 
Cup-kaaviossa on numeroituja paikkoja 32. Jos kilpailijoita on yli 32, numero 33 ottelee numero 
1:stä vastaan, numero 34 numero 2:sta jne. 
 
Jos osanottajia on 16-32, täytetään kaavio ensimmäisen kierroksen kohdalta. Jos ottelijoita on 8-16, 
täytetään kaavio toisen kierroksen kohdalta. Jos osanottajia 4-8, täytetään kaavio kolmannen 
kierroksen kohdalta jne. 
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OTTELUKAAVIO 

TATAMI: _____ KERÄILYT/REPECHAGES
Johannesdahl

Norhamo  Norhamo

AKA  Taskinen Taskinen

 Tattari  Taskinen
1 Tapio Luostarinen 1 Norhamo
17 Kari Norhamo 1 Lindström
9 Harri Johannesdahl 9 Lindström
25 Jussi Lindström 1 Lindström
5 Kai Lindevall 5 indevall
21 Hannu Taskinen 5 Taskinen 1. Kai Vikberg
13 13 Taskinen 2. Jussi Lindström
29 Jarmo Alen Lindström 3. Hannu Taskinen
3

Ari Niemi 3 Alen
19 Jouni Tattari 3 Tattari
11 Reijo Partanen 11 Tattari
27 Seppo Ketola 3 Tattari
7 Markus Blomfelt 7 Ketola
23

Olli Berg 7 Ketola
15 15 Berg
31 Kai Vikberg
2

Harri Hotti 2 Hotti
18 Martti Koponen 2 Hotti
10 Martti Rantsi 10 Rantsi
26 Petri Perttunen 2Taponen
6 Teuvo Åkenberg 6 Taponen
22 Arto Taponen
14 Veli-Matti Aittoniemi 14 Aittoniemi 6 Taponen
30 Vikberg
4 Mika Österberg 4 Vikberg
20 Kai Vikberg 4 Vikberg FEMALE MALE
12 Timo Kanerva 12 Koljander -53kg -60kg
28 Ismo Koljander 4 Vikberg -60kg -65kg
8 Jari Koivu 8 Koivu +60kg -70kg
24 Jari Nieminen 8 Lehto -75kg
16 Reijo Lehto 16 Lehto PRONSSI/BRONZE -80kg
32 Taskinen Taskinen +80kg

KERÄILYT/REPECHAGES Taponen joukkue/ joukkue/
Österlund team team

Koljander Koljander

Lehto Lehto

Taponen Taponen

SARJA/CATEGORY

TUOMARI/ARBITRATOR

VIRKAILIJA/OFFICIAL

SIJOITUS/POSITION
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KERÄILYT 
 
Kun lohko on oteltu loppuun, lohkon voittajalle ensiksi hävinnyt kohtaa lohkovoittajalle toiseksi 
hävinneen ja tämän ottelun voittaja taas lohkon voittajalle kolmanneksi hävinneen. Jne. 
 
Cup-kaaviossa keräilyjä varten on oma kaavionsa. Kaavion oikeaan reunaan päällekkäisistä vii-
voista alemmalle kirjoitetaan lohkon voittajalle hävinneen nimi. Kaavion vasempaan reunaan 
ylemmälle viivalle kirjoitetaan lohkon voittajalle ensimmäisenä hävinneen nimi ja alemmalle vii-
valle toiseksi hävinneen nimi. Voittaja siirretään seuraavan kohdan ylimmäksi. Pronssiottelu käy-
dään keräilemällä nousseen ja lohkovoittajalle hävinneen kesken. Tässä tapauksessa jaetaan kaksi 
(2) pronssia. Jos pronssimitaleja on vain yksi (1) jaossa, kohtaavat eri lohkojen keräilyjen voittajat 
toisensa pronssiottelussa. 
 
Yhden painoluokan / katan keräilyt on hyvä suorittaa samalla tatamilla, vuoron perään A ja B loh-
koista, jotta ei syntyisi tarpeettomia pausseja. 
 
 
  LOHKO A 
 
Johanssendahl 
Norhamo         Norhamo  
        Taskinen        Taskinen   
   Tattari         Taskinen   
 
 
 
 
  LOHKO B 
 
Österlund  
Koljander    Koljander   
     Lehto  Lehto   
   Taponen        Taponen   
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KAAVION TÄYTTÖ JA PUHTAAKSIKIRJOITUS 
 
Tatamin kirjanpitäjä täyttää jokaisen ottelun jälkeen cup-kaavion kohdan, jossa ottelun voittaja 
merkitään. Ottelun kuluessa saavutetut ipponit, nihonit, sanbonit ja tuomitut shukokut, keikokut, 
hansokuchuit ja hansokut merkitään cup-kaaviolle kilpailijoiden nimen perään tai yläpuolelle. (Ka-
tassa merkitään vain ottelun voittajan nimi.) Vastaavaa kirjanpitoa suorittaa ottelun välitystuomari, 
jolta epäselvissä tilanteissa voi tarkistaa ottelutilanteen. 
 
Kilpailujen päätyttyä tatamin kirjanpitäjä toimittaa puhtaaksikirjoitetun kappaleen cup-kaaviosta 
kilpailun johdolle, joka toimittaa kaaviot edelleen liiton toimistoon. Liittoon toimitettavat kappaleet 
ovat siis puhtaaksikirjoitettuja kopioita alkuperäisistä tai alkuperäiskappaleet mikäli ne ovat riittä-
vän siistejä dokumentointia varten. Kaaviot toimitetaan liittoon kahden viikon kuluessa kilpailusta. 
 
Liittoon toimitetaan kaaviot seuraavista kilpailuista: kansalliset kilpailut, SM-tason kilpailut ja kv. 
kilpailut. Aluemestaruuskilpailuista toimitetaan liittoon tulosluettelot sijoista 1-3. 
 
Aluekilpailujen cup-kaaviot ja tulosluettelot toimitetaan aluevalmentajille. 
 
JUOKSIJA 
 
Jos kilpailuissa on useampia kuin yksi tatami käytössä, ja kuuluttajia ainoastaan yksi, varataan ta-
tameille, jotka eivät ole kuuluttajan välittömässä läheisyydessä juoksijoita. He toimittavat kuulutta-
jalle heti ottelun tuloksen selvittyä kirjallisen viestin, joka sisältää tatamin voittajan, seuraavat kil-
pailijat ja valmistautuja. 
 
 
 
 TATAMI (     )
  
 VOITTAJA    
  
 SEURAAVAT OTTELIJAT 
 
  
 VALMISTAUTUU 
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POOLIKAAVIO 
 
Poolikaaviossa vaakasarake on oma ja pystysarakkeelta katsotaan vastustaja. Pisteet merkitään ja 
lasketaan yhteen vaakatasossa. Voitosta saa kaksi pistettä ja häviöstä nolla pistettä. Poolissa ottelu 
ei voi päättyä tasan, joten jos otteluajan päättyessä pisteet ovat tasan ja tuomariäänestyksessä voit-
taja ei ratkea, otellaan jatkoaika (encho.sen). (Jatkoaikasääntö on käytössä vain Suomessa. World 
Game:ssä ottelu voi päättyä tasan, jolloin kilpailijat saavat kumpikin yhden pisteen.) Tehdyistä 
pisteistä (ippon, nihon, sanbon) pidetään nk. tukkimiehen kirjanpitoa poolikaavioon. Sanbon 
merkitään kolmena ipponina, nihon kahtena jne. Kirjanpitäjä kirjaa myös kaikki muut annetut 
tuomiot. 
 
 
SUOMEN KARATELIITTO RY. 
FINNISH KARATE FEDERATION 
 
 
 
 
     CATEGORY:  
 
POOL SYSTEM 
 
POOL  

          NAME    COUNTRY 1 2 3 4 5   POINTS            IPPON  TOTAL  RESULT

Antti Virtanen Suomi 1 2 2 2 0 6       1/          1/          / 1. 

Jukka Lahtinen Suomi 2 0 0 2 0 2     11/           /          / 5.

Pentti Nieminen Suomi 3 0 2 0 2 4        /       1   /     1    / 4.

Jarmo Jokinen Suomi 4 0 0 2 2 4      1 /       1   /       1  / 3.

Otto Nykänen Suomi 5 2 2 0 0 4       11/      111 /          / 2.
 
Pooli, jossa 3 kilp.: 1x2 – 2x3 – 1x3 
Pooli, jossa 4 kilp.: 1x2 - 3x4 – 1x3 – 2x4 – 1x4 – 2x3 
Pooli, jossa 5 kilp.: 4x5 – 1x2 – 3x4 – 1x5 – 2x3 – 1x4 – 3x5 – 2x4 – 1x3 – 2x5 
 
Jos sarjassa on 6-7 kilpailijaa, käydään sarja kahtena poolina 
 
Huom 1 Voittaja saa 2 pistettä, hävinnyt 0. 
 
Huom 2 Voiton määrääminen: Ensin ratkaisevat ottelupisteet. Mikäli ne ovat tasan, ratkaisevat 
suorituspisteet. Mikäli nekin ovat tasan, ratkaisee keskinäinen ottelu. 
 
Huom 3 Ottelussa ei ole pistekattoa, kuitenkin voitto ratkeaa kahdeksan suorituspisteen erolla. 
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ULOSLUETTELO 
 

SUOMEN KARATELIITTO RY. 
   FINNISH KARATE FEDERATION 
 
 
Palauta tämä kaavake kahden viikon kuluessa kilpailusta, puhtaaksi kirjoitettuna liiton toimistoon. 
Tätä kaavaketta tarvitaan ranking-lista tekoon sekä tulospalveluun.  
(Lähetä myös cup-kaaviot liittoon) 
 
Kilpailun nimi   

T

Järjestäjä    
 
Kilpailun pvm   Kilpailupaikka   
 
Kilpailijoita     henkeä  
 
Sijoitukset; 4 parasta (sarja, osanottajia/sarja, nimi, seura/maa) 
 
Miehet  
    kg   henk.      kg   henk. 
1.        1.        
2.        2.        
3.        3.        
4.        4.        
 
 
   kg   henk.      kg   henk. 
1.        1.        
2.        2.        
3.        3.       
4.        4.        
  
 
   kg   henk.      kg   henk. 
1.        1.        
2.        2.        
3.        3.       
4.        4.        
 
 
   kg   henk.      kg   henk. 
1.        1.        
2.        2.        
3.        3.       
4.        4.        



  21 

Naiset 
 
   kg   henk.      kg   henk. 
1.        1.        
2.        2.        
3.        3.       
4.        4.        
 

 
 
  kg   henk.      kg   henk. 

.  1       1.        
2.        2.        
3.        3.       
4.        4.        
 
 

ataK  
 
Miehet   h     Naiset  enk. henk. 

1.        1.        
.  2       2.        

3.        3.       
4.        4.        
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OTTELUVIRKAILIJAT 

 

KILPAILUAL TUOMAREIDEN PAIKATUE JA 

 

   8 m

x Välitystuomari

OTTELUN VIRKAILIJAT
 -ajanotto
 -kirjanpito
 -pistetaulu
 -kuulutus

    8 m

 1 m

Päätuomari

Kulmatuomari

Kulmatuomari

Kulmatuomari
AkaShiro

Varoalue

Ao 
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T 
PÄÄTUOMARIN KÄSIMERKI
SHOBU HAJIME 
(Komento aloittaa ottelun) 

OTAGAI-NI-REI 
(Tuomari pyytää ottelijoita kumartamaan) 

YAME 
(Tuomari keskeyttää ottelun) TSUZUKETE HAJIME 

(Ottelu jatkuu) 

SHUKOKU KATEGORIA 1 
(Ensimmäinen varoitus C1:seen) 

SHUKOKU KATEGORIA 2 
(Ensimmäinen varoitus C2:seen) 

KEIKOKU 
Toinen varoitus joko C1 tai HANSOKU CHUI 

Kolmas varoitus joko C1 tai C2. 
Vastustajaa hyvitetään 

Nihonilla 

Lähde: WKF:n www-sivut 

C2. Vastustajaa hyvitetään 
Ipponilla 
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1 s  
HANSOKU 

Neljäs varoitus joko C1 tai 
C2. Vastustaja voittaa.  

NIHON 
2 suorituspistettä 

TORIMASEN 
Ei suoritusta/varoitusta 

H
Ottelu o

ApumerkkSHUGO 
Päätuomari pyytää 

kulmatuomari luokseen 
IPPON 
uorituspiste
SANBON 
(Tai Kachi) 

IKIWAKE 
tteluajan päätyttyä 

tasan 

Lähde: WKF:n www-sivut 

i: suoritus vajaa 
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SHIKKAKU 
Vastustaja diskataan 

JO

(apumerkki C2:seen) 

GAI 
Rajanylitys 

Apumerkki: suoritus ohi 

oma  
v

Apum s liian lähellä 

Apumerkki: tekniikka heikko 

erkki: suoritu
MUBOBI 
n turvallisuuden
aarantaminen  
 

ja saa kilpailukiellon 

Lähde: WKF:n www-sivut 
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eliitto ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki, 09–454 7435, info@karateliitto.fi

 
 
 
 

, www.karaSuomen Karat teliitto.fi 
 

  
SM-KISAT 20.4 TÖÖLÖN KISAHALLISSA 
 
Aika ja Paikka: Sunnuntai 20.4.2008 Töölön Kisahalli, Paavo Nurmen

unnitus:  La 19.4. klo 16:00 – 19:30 Karateliitossa (SLU-talo, Radiokatu 20, HKI) 
 Su 20.4 klo 08:00–09:00 Kisahallilla    

Karsinnat:  Alkaen klo 10:00    
Fi Alkaen klo 16:00 
 
Kilpai Kata naiset 

Kata miehet 
 Kumite naiset: -53kg, -60kg, +60kg, avoin 
 Kumite miehet: -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -8
  Ikämiehet +40 vuotta: Kata ja kumitesarjat
  Ikänaiset +40-vuotta: Kata ja kumiten avoin sarja  
  Huom! Sarja ikämiehet/naiset käydään Ippon-Shobu WKF- 
  suojuksin.   

sa u: 20€/kilpailija (sisältää myös avoimen)   
Maksetaan käteisellä kilpailupaikalla ilmoittautumisen   
yhteydessä. 

Ilmoittautuminen Keskiviikkoon 14.4 mennessä sähköpostilla:   
  info@karateliitto.fI

 Kuja 1 C, Helsinki 
 
Ilmoittautuminen ja 
p
 
 

naalit:  

lusarjat:  
  

 
 0kg, +80kg, avoin  

 -75kg, +75kg  
 

 säännöin + 

 
O lli ks

 
stumisma

 
  
 

  
  Jälki-ilmoittautuminen 40€/kilpailija. 
 
Ikäraja:  Kumite 18 vuotta, kata 16 vuotta 
  16 vuotta täyttänyt saa osallistua kumi
  (osallistumislupa liitteenä). 
 
Vyövaatimus:  3. kyu, vihreä vyö 
 

WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin 
 Katakilpailussa shorinji-ryu pohjaiset katat myös sallittu (shitei katoina 
 seison ja chinto).  

 
 Yksi pronssi jaetaan 

Liiton mainostussäännöt 
 

 Kilpailijoilla tulee olla omat suojat: 
*hammassuojat 

 *Naisilla WKF:n hyväksymä rintasuoja 
*WKF:n hyväksymät sekä punaiset että siniset jalkasuojat  
*WKF:n hyväksymät sekä punaiset että siniset hanskat 
*sininen ja punainen vyö 

Karateliiton karatepassi, kilpailulisenssi + vaku
 A/B-lisenssi 
  

isätietoja:  Kilpailujohtaja, Harri Hämäläinen, puh xxx xxx xxxx ja 
Karateliitto info@karateliitto.fi

te-sarjoihin huoltajan luvalla 

Kilpailusäännöt: 
 
 

  
 

  
  

 
  
 
  

  
  

 
 
 utus/karateliiton  
 
 
L
     

TERVETULOA! 
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OSALLISTUMISLUPA AIKUISTEN SM-KILPAILUIHIN 20.4.2008 
 
 
_____________________________ 
(kilpailijan nimi ja syntymäaika)  
 
saa osallistua aikuisten SM-kilpailuihin Töölön Kisahallissa 20.4.2008 
 
Vi ja kisoihin
huoltajan luvalla.  
 
SM-k a noudatetaan 
 
 
 
 
__ ________________ 
(huoltajan nimi)                 päiväys) 

rallinen ikära  on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua 

isoiss Maailman Karateliiton aikuisten kilpailusääntöjä. 

________________                           __________
                   (huoltajan allekirjoitus ja
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SM-KILPAILUT  

Ylituomari:   Anssi Kaltevo  

La 9.9.  10.00-12.00 Tatami 2  Kata Naiset  

 
  12.00-14.00 Tatami 1  Joukkue Naiset 
   Tatami 2  Joukkue Miehet 
 

t 
t 

  Tatami 3  - 70 kg mie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

16.30 Finalistien esittely 
Suomen Karateliiton puheenjohtajan tervehdys 

 
16.45 Näytös 
 
17.00- Tatami 2  Finaalit 
   
 Kata naiset 
   
 Kata miehet 
 
 - 60 kg miehet pronssiottelu 
   finaali 
   
 - 65 kg  pronssiottelu 
   finaali 
 
 - 70 kg  pronssiottelu 
   finaali 
 
 Joukkue naiset pronssiottelu 
   finaali 
 
 Joukkue miehet pronssiottelu 
   finaali 
 
 Palkintojen jako jokaisen sarjan jälkeen 

   Kilpailujen päätös 

  
SUOMEN KARATELIITTO RY  

HELSINKI – TÖÖLÖN KISAHALLI 

KILPAILUAIKATAULU 
Kilpailujen johto:  Harri Hämäläinen 

 
 

     Kata Miehet 

  14.00- Tatami 1  - 60 kg miehe
   Tatami 2  - 65 kg miehe
 
 



       29 
 
  

LUJEN SÄÄNTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ 

missä kilpailuissa, kansallisissa, alueel-
uroopan Karateliiton (EKU) ja Maailman 

arateliiton (WKF) tuomitsemissääntöjä. 

ä äysten rikk toistuvissa tapauk-
stäjän 

lee huolehtia, että näitä määräyksiä noudatetaan. 

ailijoiden karate lulisenssin voi-
assaolo sekä kansallisissa että alueellisissa kilpailuissa. Mikäli kilpailijalla ei ole passia mukana, 

oa hän ei ole o umaan kilpailui-
n liittosihteeri t irjoittaja. Ilman 
t esittämään ma ailuissa sitä valvo-

alle henkilölle. 

ärjestäjän on myös huolehdittava siitä, että liiton ranking-sääntöjä noudatetaan kansallisissa sekä 
SM-kilpailuissa.  
 
KATAKILPAILU 
 
Katakilpailu käydään ns. lippusysteemillä. Kaksi kilpailijaa kamppailee keskenään pääsystä seuraa-
valle kierrokselle. Ensin A o (sininen otte-
luvyö), tämän jälkeen tuom ka saa enemmän tuomariääniä. 
Katakilpailussa käydään keräilyt. 
 
Kahdella ensimmäisellä k toja (jos kilpailijoita yli 16). 
Kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen saa katansa valita vapaasti. Suomessa shitei-kata käytäntö 
ilmoitetaan ennen kilpailun alkua (yleensä kilpailijoita >16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aulukko 1. 

KARATEKILPAI
 
YLEISTÄ 
 
Näitä määräyksiä noudatetaan Suomen Karateliiton järjestä
lisissa sekä lasten kilpailuissa. Otteluissa noudatetaan E
K
 
Näiden sääntöjen ja kilpailujen johdon antamien m är omisesta voi 
sissa seurata yksittäisen ottelijan tai joukkueen sulkemisen pois kilpailuista. Kilpailujen järje
tu
 
Kilpailujen järjestäjän tulee tarkistaa kaikkien kilp passi sekä kilpai
m
tai hän ei pysty osoittamaan lisenssinsä voimassaol , ikeutettu osallist
hin. Lisenssimerkinnän karatepassiin saa tehdä vai ai seuran nimenk
passissa olevaa merkintää olevat kilpailijat joutuva ksukuitin kilp
v
  
J

ka (punainen otteluvyö) tekee katansa ja sen jälkeen A
arit liputtavat voittajan. Voittaja on se, jo

ierroksella on tehtävä pakollisia shitei-ka

T Shitei-kata 
 

Goju Seipai 
 
 
Shoto Jion 
 
 
S
 
 
W
 

Saifa 

Kanku Dai 

hito Bassai Dai 
Seienchin 

ado Seishan 
Chinto 
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KUMITEKILPAILU 
 

eteilla ja junioreilla 2 minuuttia. 

on 8 x 8 metriä. 

ka päättyy ensimmäiseen suorituspisteeseen. Jos tilanne 

kilpailija ei painonsa takia mahdu sarjaan johon hänet on ilmoitettu, hänet siirre-
paan sarjaan painonsa mukaisesti. 

atajoukkueeseen kuuluu ki kilpailevat kierroksella. Joukkuekatan fi-
aalissa tulee katan lisäks

ANSALLISET KILPAI

äytettävissä olevat sarja itukselta anotut sarjat (muut kuin viralli-
et sarjat). 

ilpailun järjestävä seur ut käydään. Mikäli järjestävä seura haluaa 
hdä kilpailuissa poikke n järjestelyjen suhteen (esim. kutsukil-
ailut valikoiduille kilpai upa Suomen Karateliiton hallitukselta. 

Kumitekilpailun otteluaika on miehillä 3 minuuttia ja naisilla, kad
 
Ottelualue 
 
Ottelun voittaa kahdeksan (8) suorituspisteen erolla. Jos otteluajan puitteissa ei saada aikaan kah-
deksan pisteen eroa, voittaja on se, jolla on enemmän suorituspisteitä. 
Jos suorituspisteet ovat tasan otteluajan päätyttyä, seuraa yhden (1) minuutin jatkoaika mikäli han-
tei-äänestyksellä ei tule ratkaisua. Jatkoai
on edelleen tasan jatkoajankin päätyttyä tuomarit ratkaisevat ottelun hantei-äänestyksellä. 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Ilmoittautuminen tulee tapahtua kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Ilmoittautumi-
nen kilpailuun tehdään seurakohtaisesti. Ilmoittautumismaksu maksetaan kilpailukutsussa maini-
tulle tilille eräpäivään mennessä. Maksukuitti ilmoittautumismaksusta on esitettävä kilpailupaikalla.  
 
Kilpailijoiden tulee saapua kilpailupaikalle kilpailukutsussa mainittuun kellonlyömään mennessä. 
 
PUNNITUS 
 
SM-kilpailuissa ilmoitetut sarjapainot ovat sitovia. Kilpailijan tulee mahtua sekä ylä- että alarajan 
puitteissa. Mikäli 
tään joko ylempään tai alem
 
Punnitus suoritetaan kilpailukutsussa ilmoitettuna ajankohtana (punnitus alkaa… punnitus päättyy). 
Punnituksessa miespuolisilla kilpailijoilla saa olla ainoastaan urheilu –tai alushousut jalassaan, ja 
naispuolisella lisäksi t-paita. 
 
JOUKKUE SM-KILPAILUT 
 
Miesten joukkueeseen kuuluu seitsemän kilpailijaa, joista viisi kilpailee kierroksella. Naisten jouk-
kueeseen kuuluu neljä kilpailijaa, josta kolme kilpailee kierroksella. Joukkuekilpailuissa ei ole pai-
norajoituksia. 
 
K
n

 kolme kilpailijaa, jotka kaik
i esittää bunkai (katan sovellus). 

 
 
K LUT  
 
K t ovat SM-sarjat, tai erikseen hall
s
 
K a päättää missä sarjassa ottel
te
p

uksen osanotto-oikeuden tai muide
lijoille), tulee siihen anoa erikseen l
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Kilpailijoiden alaikäraja on 16 vuotta paitsi kata-kilpailussa, jossa ei ole ikärajoituksia. Kilpailijoi-
en vyöarvon on oltava vähintään 3. kyu (vihreä vyö). 

LUEELLISET KILPAILUT 

lueellisissa kilpailuissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin kansallisissa kilpailuissa.  

nsä päätettävissä. 

enkilökohtaisissa kilpailuissa naisten sarjat ovat - 53 kg, - 60 kg, + 60 kg, avoin ja kata. Miesten 
, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, + 80 kg, avoin ja kata. 

tteluaika on 2 minuuttia naisilla ja 3 minuuttia miehillä.  

UORTEN SM-KILPAILUT 

arjat ovat 16-17-vuotiaille pojille (kadetit): - 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg ja + 80 kg, 

0 kg, - 75 kg, - 80 kg ja + 80 kg, 
ata 

6-17-vuotiaiden sarjaan saavat osallistua kilpailuhetkellä 12 vuotta täyttäneet ja alle 18-vuotiaat 

UOLTAJA  

äntöisesti 1 huoltaja kilpailussa. 
uoltajalla on oltava kilpailujen ajan verryttelypuku tai karategi ja vyö yllänsä. 

ks täisen kilpailijan puolesta kilpailujen johdon, toimitsijoiden ja 
omareiden kanssa, ts. joukkue tai ottelija EI itsenäisesti kommunikoi kilpailuun liittyvissä asioissa 

uoltajan velvollisuus on välittää kilpailijoille kaikki kilpailun johdon ja tuomariston antamat tie-

d
 
A
 
A
 
Painorajoitukset ja rajoitukset osallistujien vyöarvoissa on alueiden itse
 
HENKILÖKOHTAISET SM-KILPAILUT 
 
H
sarjat ovat – 60 kg, - 65 kg
 
Kilpailijoiden alaikäraja on 16 vuotta mutta alle 18-vuotiailta vaaditaan vanhemmilta lupalappu (ks. 
yllä kohta ”Kilpailukutsu”).  
 
O
 
N
 
S
kata 
 
Sarjat alle 18-21-vuotiaille pojille (juniorit): - 60 kg, - 65 kg, - 7
k
 
Sarjat alle 21-vuotiaille tytöille: - 53 kg, - 60 kg, + 60 kg, kata 
 
1
henkilöt. 
 
18-20-vuotiaiden sarjaan saavat osallistua kilpailuhetkellä 18 vuotta täyttäneet ja alle 21-vuotiaat 
henkilöt. 
 
H
  
Kullakin seuralla, joukkuekilpailussa joukkueella, on pääsä
H
 
Huoltaja asioi joukkueensa ja y it
tu
em. elinten kanssa. 
 
H
dot kilpailujärjestelmästä ja ottelusysteemistä. Huoltaja myös varmistaa, että annettuja ohjeita ja 
määräyksiä noudatetaan. 
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Huoltajalta edellytetään perehtymistä kilpailujärjestelyihin ja ennen kaikkea tuomitsemissääntöihin, 
jotka oppii parhaiten Suomen Karateliiton ja alueiden järjestämillä tuomarikursseilla. 

nsa tai kilpailijoidensa käyttäytymisestä kilpailupaikalla.  

ovat pakollisia kaikille ottelijoille. Miehille lisäksi 
lasuojat ja naisille rintasuojat ovat pakollisia.   

estä, mikäli kilpailujen 
omaristo sen sallii. 

yn jatkaa kilpailua tutkivat tuomaristo ja 
äkäri yhdessä hansokulla voitetun ottelun jälkeen. Mikäli kilpailija on voittanut kaksi kertaa han-

aa kilpailemista. 

kä 
aa otella kolmeen (3) kuukauteen siitä hetkestä, jolloin loukkaantuminen sattui. 

aranteenimääräykset koskevat kaikkia liiton kansallisia ja SM-tason kilpailuja. 

ksityinen karateka edustaa sitä seuraa, jossa hän on suorittanut ensimmäisen kyu-arvonsa, ellei 

moitus seuran vaihtamisesta on jätettävä 31.8. mennessä kirjallisena sekä liiton työvaliokunnalle 

eurat voivat kesken kautta sopia keskenään seuranvaihdosta. Tällöin on ilmoitus siirrosta ja siihen 
ista lähetettävä työvaliokunnalle. 

 
Huoltaja on vastuussa joukkuee
 
Ottelutilanteessa ottelijalla saa olla huoltamassa ainoastaan yksi (1) henkilö. 
 
SUOJUKSET 
 
Käsisuojat, jalkasuojat ja hammassuojat 
a
 
Muita suojia (esim. vartalosuoja) saa käyttää ainoastaan lääkärin määräyks
tu
 
HANSOKUTUOMIOT 
 
Hansokun saaneen ottelijan oikeuden ja ennen kaikkea kyv
lä
sokulla loukkaantuen molemmilla kerroilla, hän ei saa jatk
 
Jos todetaan, (lääkäri ja tuomaristo) että kilpailija on taintunut, hänet on suljettava kilpailusta, ei
hän s
 
KARANTEENI 
 
K
 
Y
hän toisin ilmoita. 
 
Il
että seuraan. Näin toimittaessa on kilpailija vapaa edustamaan uutta seuraa 1.9. lukien. 
 
S
liittyvistä ehdo
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Suomen karateliitto 
tuomarivaliokunta 
 5.12.2007 
     
     

POOLI-SYSTEEMI/ROUND ROBIN PROTOCOL

Pool nro: _____ Sarja/category: FEMALE MALE

-53kg -60kg

-60kg -65kg

+60kg -70kg

-75kg

-80kg

+80kg

joukkue/ joukkue/

team team

Nimi/ Maa/ Pisteet/ Kaikkiaan/ Sijoitus/

name Nat points total position

Virkailija/official

Ottelujärjestys/

fighting order
Tuomari/arbitrator

1 x 2 - 2 x 3 - 1 x 3

1 2 3 Suorituspisteet/scoring

1

2

3



Suomen karateliitto 
tuomarivaliokunta 
 5.12.2007 
     
     

POOLI-SYSTEEMI/ROUND ROBIN PROTOCOL

Pool nro: _____ Sarja/category: FEMALE MALE

-53kg -60kg

-60kg -65kg

+60kg -70kg

-75kg

-80kg

+80kg

joukkue/ joukkue/

team team

Nimi/ Maa/ Pisteet/ Kaikkiaan/ Sijoitus/

name Nat points total position

Ottelujärjestys/ Virkailija/official
fighting order

Tuomari/arbitrator

Suorituspisteet/scoring

1

2

3

4

1 x 2 - 3 x 4 - 1 x 3 - 2 x 4 - 1 x 4 - 2 x 3

4

1 2 3
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 5.12.2007 
     
     

POOLI-SYSTEEMI/ROUND ROBIN PROTOCOL

Pool nro: _____ Sarja/category: FEMALE MALE

-53kg -60kg

-60kg -65kg

+60kg -70kg

-75kg

-80kg

+80kg

joukkue/ joukkue/

team team

Nimi/ Maa/ Pisteet/ Kaikkiaan/ Sijoitus/

name Nat points total position

Virkailija/official
Ottelujärjestys/

fighting order
Tuomari/arbitrator

3

4

5

5

4 x 5 - 1 x 2 - 3 x 4 - 1 x 5 - 2 x 3 - 1 x 4 - 3 x 5 - 2 x 4 - 1 x 3 - 2 x 5

4

1 2 3 Suorituspisteet/scoring

1

2



  

SUOMEN KARATELIITTO/FINNISH KARATE FEDERATION

KUMITE OTTELUPÖYTÄKIRJA - KUMITE RECORD SHEET

Nimi: Nimi: Seura:

1 2 3

W

Pisteet yht:

Nimi:

1 2 3

W

Pisteet yht:

Nimi:

1 2 3

W

Pisteet yht:

Nimi:

1 2 3

W

Pisteet yht:

PISTEIDEN LAS

VAROITUKSE

W = CHUK

K = KEIKO

HC = HANS

H = HANS

TULOSMERKIT

KAT 1

KAT 1

KAT 1

S nen) AKA (punainen)

KAT 1

 

Seura:

HIRO (sini  AO 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K HC H W K HC H W K HC H W K HC H

Tulos: Pisteet yht: Tulos:

Seura: Nimi: Seura:

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K HC H W K HC H W K HC H W K HC H

Tulos: Pisteet yht: Tulos:

Seura: Nimi: Seura:

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K HC H W K HC H W K HC H W K HC H

Tulos: Pisteet yht: Tulos:

Seura: Nimi: Seura:

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

K HC H W K HC H W K HC H W K HC H

Tulos: Pisteet yht: Tulos:

KEMINEN: IPPON = 1 PISTE NIHON = 2 PISTETTÄ SANBON = 3 PISTETTÄ

T: (KAT 1 = KÄSIVARRET RISTISSÄ) (KAT 2 = OSOITETAAN ETUSORMELLA)

OKU = VAROITUS/HUOMATUS ILMAN RANGAISTUSTA

KU = IPPON (1 PISTE) VASTUSTAJALLE

OKU CHUI = NIHON (2 PISTETTÄ) VASTUSTAJALLE

OKU = DISKVALIFIOINTI = ULOSAJO (VOITTO VASTUSTAJALLE)

: X =HÄVIÖ =TASAPELI KK =KIKEN S =SHIKKAKU

KAT 2 KAT 1 KAT 2

=VOITTO

KAT 2 KAT 1 KAT 2

KAT 2 KAT 1 KAT 2

KAT 2 KAT 2KAT 1



   

FIGHTING ORDER

FEMALE  TEAM

Team

1

2

3

4



   

FIGHTING ORDER

MALE TEAM

Team

1

2

3

4

5

6

7



   

pikin 

a 

innoista 

ien lisäksi 
selittää termit suomeksi. Lasten tulee aina ymmärtää tuomarin ohjeet.  

 
11. Tuomarin tulee aina kilpailusarjan alussa selittää kilpailijoille voimassa olevat säännöt lapsille 

tajuttavalla tavalla, sekä olla valmis vastaamaan kilpailijoiden, ohjaajien tai vanhempien 
esittämiin kysymyksiin.  

 
12. Kilpailijoiden, valmentajien ja tuomareiden tulee noudattaa WKF:n sääntöjä, lukuun ottamatta 

lasten kilpailuista esitettyjä poikkeuksia ja lisäyksiä. Kaikkien kilpailuihin osallistuvien 
edellytetään tuntevan voimassa olevat kilpailusäännöt sekä noudattavan niitä.  

 
13. Suojat eivät ole pakollisia! 
 
14. Kaikille osallistujille on suositeltavaa jakaa jonkinlainen osallistumistodistus, (diplomi tms.).                         

Tärkeää on luoda kilpailuun hyvä, kaverillinen tunnelma. Kilpailua ei saa pitkittää turhalla 
odottelulla, vaan palkinnot jaetaan kunkin sarjan lopussa.  

Suomen karateliitto 
tuomarivaliokunta 
 5.12.2007 
 
Pyykkipoikaottelun sääntötulkinnat (7-9v.) 
 
1. Lasten kilpaileminen on leikinomaista ja tulee aina tapahtua lasten ehdoilla. 
 
2. Käydään ainoastaan henkilökohtainen kilpailu, jossa otteluaika on 1,5 minuuttia. (Keräilyjä ei 

käydä.) Ottelu päättyy ajan loppuessa tai 8 pisteen erolla.  
 
3. Ottelualue on 6 x 6 metriä.  
 
4. Pyykkipoikia on neljä, kolme edessä ja yksi takana. Pyykkipojan irrotessa tuomari laittaa sen 

takaisin ottelijan pukuun samalle paikalle.  
 
5. Pyykkipoikaottelussa käytössä ovat ainoastaan pisteet Ippon ja Nihon. Jos pyykkipojan saa irti 

vastustajan puvusta, annetaan ippon riippumatta siitä, jääkö se käteen vai ei. Jos kum
irrottaa pyykkipojan, pisteen saa se ottelija, joka teki suorituksen ensin. Jos suoritus on 
yhtäaikainen, tuomitaan aiuchi. (vrt. aikuisten säännöt). Nihon annetaan, jos 
yhdistelmätekniikalla onnistuu irrottamaan kaksi pyykkipoikaa, riippumatta siitä, jäävätkö ne 
käteen vai eivät. Nihon annetaan myös horjutuksesta (ashibarai) sekä irti saadusta 
pyykkipojasta.   

 
6. Ottelun tuomaristo koostuu kahdesta tuomarista (päätuomari ja juokseva aputuomari). 
 
7. Jos kumpikaan ottelijoista ei ottelun päätyttyä ole saanut pistettä, tai jos molemmilla on sam

pistemäärä, tehdään ratkaisu hanteilla. Tasatilanteessa ei jatkoaikaa (encho-sen). 
 
8. Lyönnit, potkut ja maahan asti viedyt kaadot ovat kiellettyjä. Ashibarai (pyyhkäisy) on sallittu.  
 
9. Muilta osin käytössä ovat WKF:n säännöt, eli esim. rajanylityksistä ja kielletyistä toim

varoitetaan normaaliin tapaan. 
 
10. Annettaessa pistettä, varoitusta, rangaistusta ym., tulee tuomarin japanilaisten term



   

Suomen karateliitto 
tuomarivaliokunta 
 5.12.2007 
 
 
Lasten karatekilpailun sääntötulkinnat (10-11v.) 

. Lasten kilpaileminen on leikinomaista ja tulee aina tapahtua lasten ehdoilla. 

2. aika on 1,5 minuuttia. Ottelu päättyy 
ajan loppuessa tai 8 pisteen erolla.  

. Ottelualue on 6 x 6 metriä.  

4. 

 
6. sama 

 
7. set etenevät 

stusskaalan mukaisesti (vrt. WKF -säännöt). Ensimmäisestä vähäisimmästäkin 
kontaktista annetaan siis chukoku. Piste annetaan jo, kun hyväksytty suoritus tehdään 10 cm:n 

netaan 
varoituksia koko rangaistusskaalan mukaisesti.  

. Annettaessa pistettä, varoitusta, rangaistusta ym., tulee tuomarin japanilaisten termien lisäksi 

 
0. Tuomarin tulee aina kilpailusarjan alussa selittää kilpailijoille voimassa olevat säännöt lapsille 

assa olevat kilpailusäännöt sekä noudattavan niitä.  

 
13. diplomi tms.).                       

Tärkeää on luoda kilpailuun hyvä, kaverillinen tunnelma. Kilpailua ei saa pitkittää turhalla 
aetaan kunkin sarjan lopussa.  

 
 

 
1
 

Käydään ainoastaan henkilökohtainen kilpailu, jossa ottelu

 
3
 

(Keräilyjä ei käydä.) 
 
5. Tasatilanteessa ei jatkoaikaa (encho-sen). 

Jos kumpikaan ottelijoista ei ottelun päätyttyä ole saanut pistettä, tai jos molemmilla on 
pistemäärä, tehdään ratkaisu hanteilla.  

Kaikki jodan -kontaktit (pää, kasvot, kaula) ovat kiellettyjä. Kategoria 1. rangaistuk
normaalin rangai

etäisyydeltä jodaniin.  
 
8. Chudan –hyökkäykset (vatsa, rinta, selkä, kyljet) on suoritettava maksimaalisella kontrollilla. 

Vain hallittu, hyvin kontrolloitu suoritus tuo pisteen. Liian kovista kontakteista an

 
9

selittää termit suomeksi. Lasten tulee aina ymmärtää tuomarin ohjeet.  

1
tajuttavalla tavalla, sekä olla valmis vastaamaan kilpailijoiden, ohjaajien tai vanhempien 
esittämiin kysymyksiin.  

 
11. Kilpailijoiden, valmentajien ja tuomareiden tulee noudattaa WKF:n sääntöjä, lukuun ottamatta 

lasten kilpailuista esitettyjä poikkeuksia ja lisäyksiä. Kaikkien kilpailuihin osallistuvien 
edellytetään tuntevan voim

 
12. Käsisuojat ja hammassuojat ovat pakolliset. Alasuojat, jalka- ja säärisuojat ovat suositeltavia! 

  Kaikille osallistujille on suositeltavaa jakaa jonkinlainen osallistumistodistus, (

odottelulla, vaan palkinnot j
 
14. 12-13 –vuotiaat ottelevat kadettien säännöillä. 



   

Suomen karateliitto 
tuomarivaliokunta 
 5.12.2007 
 
 
 

asten katakilpailun sääntötulkinnat  L
 

.  Lasten shitei –katoja voi käyttää alue- ja kansallisella tasolla, mutta iästä riip1 pumatta SM- ja 

ap

KV –tasoilla tulee esittää WKF:n shitei –katoja. 
 

set 7-13 v.L  
 

. Kaikki 7-13 –vuotiaat kilpail1 ijat voivat vyöarvosta riippumatta suorittaa lasten shitei –katoja. 
kahta eri kataa, joita toistetaan vuorotellen. Poikkeuksena ovat 7-9 -
ee tehdä vain yhtä (shitei) –kataa.  

ätään, toinen suorittaa kuitenkin oman katansa 

. 

 

 

Tavoitteena on tehdä 
vuotiaat, joiden tarvits

 
. Jos toinen kilpailija luovuttaa, tai hänet hyl2

vuorollaan. Hylkäämisen perusteista päättää kunkin kilpailun tuomaristo sarjakohtaisesti. 
 

Shitei –katat ovat: 3
 

Wadoryu:  Pinan –katat 1-4 
 
Shotokan:  Heian 1-4, Taikyoku 1-2 (vain 7-9 -vuotiaat) 
 
Shitoryu:   Pinan 1-4 
 
Gojuryu:   Gekisai 1-2, Fukyu 1-3 
 
Shorinjiryu/  Ken shu ho (vain 7-9 -vuotiaat) 
Sokoryu:   Wanshu 
   Ananku 
   Seishan 
   Shinto 
 
+ WKF -shitei –katat. 
 

4. Lasten joukkuekatakilpailussa hyväksytään sekasarjat. Joukkueessa voi olla mukana myös omaa
sarjaa nuorempi henkilö.  
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atakilpailun sääntötulkinnat (14-17 vK .) 

 

ttamaan kolme eri kataa. Samaa kataa ei saa 

Kat

 
1. Kilpailijat, joilla on sininen vyö (2kyu) tai alempi, saavat suorittaa samoja katoja kuin 7-13 –

vuotiaat. Ruskeat vyöt (1kyu) ja ylemmät tekevät WKF:n Shitei -katoja.
 

. Kaikkien 14-17 –vuotiaiden tulee pyrkiä suori2
toistaa kahta kertaa peräkkäin.  

 
akilpailun sääntötulkinnat (18-20v., sekä aikuiset 2 kyu ja alle) 

 
1. Käytössä ovat WKF –katasäännöt. Poikkeuksena kansallisella tasolla mahdollisuus käyttää 

lasten shitei -katoja, ei kuitenkaan SM- ja kv -tasoilla. 


