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SUOMEN KARATELIITTO RY
MAINOSTUSSÄÄNTÖ
Suomen Karateliitto ry. noudattaa yksinomaan WKF:n mainostussääntöä
seuraavin poikkeuksin
Kilpailijoiden ja heidän huoltajiensa tulee käyttää virallisia asuja, jotka ovat
myöhemmin säännöissä kuvattu.
Tuomarineuvosto voi hylätä virkailijan tai kilpailijan, joka ei noudata tätä sääntöä.
KILPAILIJAT
-

Kilpailijoiden tulee käyttää valkoista, ilman merkkejä olevaa karatepukua,
jossa ei ole raitoja eikä tereitä. Vain kansallisuustunnus tai lippu on sallittu.
Tämän täytyy sijaita takin vasemmassa rintamuksessa eikä sen koko saa ylittää
12 kertaa 8 senttimetriä.(Katso pukuliite). Vain alkuperäisten valmistajien
merkit saavat olla näkyvissä Gi:ssä. Lisäksi järjestelytoimikunnan jakamia
kilpailunumeroita voidaan pitää takin selkämyksessä. Kilpailijoista toisen
täytyy käyttää punaista ja toisen sinistä vyötä. Punaisen ja sinisen vyön leveys
tulee olla noin viisi senttimetriä ja pituus sopiva niin että solmittaessa vyön
vapaiden päiden tulee jäädä noin 15 senttimetrin pituisiksi.

-

Huolimatta yllämainitusta voi WKF / DC valtuuttaa kilpailijoita käyttämään
hyväksyttyjen sponsoreiden mainoksia tai tuotemerkkejä.

-

Takki, vyöllä kiristettynä vyötärölle täytyy minimissään peittää lantio mutta ei
saa olla pidempi kuin kolme neljäsosaa reidestä. Naiset saavat käyttää
yksinkertaista valkoista T-paitaa takin alla.

-

Takin hihojen maksimipituus on ranteen taitteeseen ja minimipituus
kyynärvarren puoliväliin. Takin hihoja ei saa kääriä.

-

Housujen lahkeiden täytyy peittää kaksi kolmasosaa säärestä, eivätkä ne saa
olla pitemmät kuin nilkan kehräsluuhun asti. Housujen lahkeita ei saa kääriä.

SEURAAVAT SUOJAVARUSTEET OVAT PAKOLLISET
-

WKF hyväksymät käsisuojat, toisella ottelijalla punaiset ja toisella ottelijalla
siniset.
Hammassuojat
Vartalosuoja (WKF ottanut käyttöön myös junioreissa ja aikuisissa 1.1.2011)
Naisilla WKF hyväksymät rintasuojat.
WKF hyväksymät säärisuojat.
WKF hyväksymät jalkasuojat.
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Kadeteilla tulee lisäksi olla WKF:n hyväksymä kasvomaski kansallisissa
arvokilpailuissa (SM, FOC). Kansallisissa kilpailuissa niitä suositellaan
käytettävän.
Alasuojat eivät ole pakolliset, mutta jos niitä käytetään, niiden tulee olla WKF
hyväksymät

-

Suojavarusteiden on täytettävä WKF:n vastaavuusstandardi.

-

Kansallisissa kilpailuissa hyväksytään vastaavien suojien käyttö esim.
Matsuru

HUOLTAJAT
Huoltajien tulee käyttää koko kilpailun ajan kansallisen liiton/seuran virallista
verryttelyasua.

SELITYS
-

Kilpailijat käyttävät yhtä vyötä, Aka punaista ja Ao sinistä.

-

Hammassuojien täytyy sopia asianmukaisesti. Alasuojat, joissa on irrotettava,
muovinen kuppi, ovat kielletyt.

-

Jos ottelija saapuu ottelualueelle pukeutuneena väärin, ei häntä heti hylätä,
vaan annetaan minuutti aikaa korjata asuste.
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WKF:n paikalle kansallisissa kilpailuissa voidaan laittaa
henkilökohtaisen sponsorin mainos (vasemmassa hihassa).

LIITON VERRYTTELYASUA KOSKEVAT MAINOSTUSSÄÄNNÖT
-

Asusteissa liiton virallisen merkin paikka on oikea rinnus.
Vasemmassa rinnuksessa on valmistajan prodeeraus
Merkkien sijoittelusta muilta osin antaa valmennusjohto yksityiskohtaiset
ohjeet.
Valmennusjohto vastaa siitä että edustusurheilijoiden merkit ovat oikein
sijoitetut ja että kaikki käyttävät merkkejä!
Valmennusjohto antaa tarvittaessa opastusta ja ohjausta edustusryhmän
urheilijoille.
Helsinki 7.1.2011
Hallitus

