
Lahden Karate ry 
Pirkko Heinonen  29.10.2011 

Huoltajakoulutus 

 Huoltajien paikka on turva-alueen ulkopuolella kasvot kohti toimitsijapöytää. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Huoltajien tulee käyttää koko kilpailun ajan kansallisen liiton (tai seuran) virallista 

verryttelyasua ja umpinaisia lenkkareita tmv. (ja jättää EKF/WKF –kisoissa virallinen 

henkilökortti ottelun ajaksi toimitsijapöydälle). 

 Huoltajan tulee istua hänelle osoitetulla tuolilla, eikä hän saa sanoin eikä teoin häiritä 

ottelun sujuvaa kulkua.   

o Kilpailijan itse ei tarvitse tehdä mitään saadakseen rangaistuksen (jopa 

SHIKKAKUN), riittää jos huoltaja tai ei-kilpailevat joukkueen jäsenet käyttäytyvät 

tavalla joka loukkaa karate-don arvoa ja kunniaa.   

o reppua tms. ei saa olla selässä, vaan se laitetaan joko tuolin alle tai taakse 

o muistiinpanovälineet ovat sallittuja (kansio tms.) 

o huoltajalla ei saa olla esim. kameraa 
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JOUKKUEKILPAILUSSA 

 

 Ennen jokaista kilpailua joukkueen edustaja (huoltaja) antaa virallisille toimitsijoille 

viralliselle kaavakkeelle joukkueen jäsenten nimet ja ottelujärjestyksen. Ottelijat tulee olla 

valittu joukkueen seitsemän, tai naisten kilpailuissa neljän, ilmoitetun ottelijan listalta.  

 

 Ottelujärjestystä voi muuttaa jokaisella kierroksella, mutta kun se on kierrokselle 

ilmoitettu, sitä ei voi sillä kierroksella muuttaa. 

 Joukkue hylätään jos sen jäsen tai huoltaja vaihtaa joukkueen kokoonpanoa toimittamatta 
kirjallista ottelujärjestystä ennen kierrosta. 

 

PROTESTIN TEKEMINEN 

 Kukaan ei saa protestoida ottelun tuomariston jäsenelle saamastaan tuomiosta. 
 

 Jos tuomitessa ilmeisesti rikotaan näitä sääntöjä, kansallisen liiton presidentti tai virallinen 
edustaja (huoltaja) on ainoa joka voi tehdä protestin. 

 

 Protestin tulee olla kirjallinen raportti, joka jätetään heti sen ottelun jälkeen joka antoi 
aihetta protestiin.  

 

 Protesti tulee jättää valituslautakunnan jäsenelle (Suomessa ylituomarille). Lautakunta 
tutkii protestin aiheuttaneen päätöksen olosuhteet. Tutkittuaan kaikki saatavilla olevat 
tiedot he tekevät raportin ja heillä on valtuudet ryhtyä asian vaatimiin toimenpiteisiin.  
 

 Valituksen tekijän täytyy tallettaa protestiprovisio (Suomessa ja avoimissa kv-kisoissa 
kilpailukutsussa määritelty summa). Tämä kuitti sekä protesti esitetään valituslautakunnan 
edustajalle. Jos summaa ei ole ilmoitettu kilpailukutsussa, protesti on maksuton. 
 

 Protestissa täytyy ilmetä ottelijoiden nimet, ottelun tuomaristo ja tarkat yksityiskohdat 
mitä protestoidaan. Mitään yleisiä valituksia toiminnan tasosta ei hyväksytä viralliseen 
protestiin. Protestin paikkansa pitävyyden todistaminen on valituksen tekijällä (video!). 
 

 Hallinnollisen virheen tapahtuessa ottelun kuluessa, huoltaja voi huomauttaa siitä suoraan 
tatamin päällikölle. Tatamin päällikkö vuorostaan huomauttaa päätuomaria. 

 

KATA 

 On täysin huoltajan tai kilpailijan vastuulla varmistaa, että se kata joka on ilmoitettu 
toimitsijapöydälle, on käypä tuolle nimenomaiselle kierrokselle.  

 


