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Ilmoittautumiset 8.4.2019 mennessä. 

Kilpailu  Karaten Suomen mestaruuskilpailut 2019, nuorille, aikuisille, joukkueille ja  

  veteraaneille. 

Paikka  Nummikeskus, Kylätie 24, Hämeenlinna 

Aikataulu (alustava) Perjantai 12.4.2019  18-20 Rekisteröinti & punnitus, kaikki 

  Lauantai 13.4.2019 8-9.30 Rekisteröinti & punnitus, kaikki 

10- Kilpailut alkavat, alle 18- 

vuotiaiden henkilökohtaiset ja 

joukkuesarjat  

11-14 Lounas tarjolla 

11-12 Rekisteröinti & punnitus, U21,  

miehet ja naiset, veteraanit 

14- aikuisten henkilökohtaiset ja  

joukkuesarjat.  

Ilmoittautuminen Kilpailijoiden, valmentajien ja tuomareiden ilmoittautumiset Sport Datan  

kautta maanantaihin 8.4 mennessä. 

Osallistumismaksut 30€ / kilpailija / sarja 

50€ / joukkue / sarja 

Kilpailumaksu maksetaan seuroittain Hämeenlinnan Karateseuran tilille  

FI62 8000 197 115 8473 siten, että maksu näkyy tilillä 11.4. 

Ruokailu Kilpailujen yhteydessä on tarjolla keittolounas 7€:n hintaan.  Ei  

ennakkovarausta. 

Yleisö  Kilpailun yleisölle on pääsymaksu, 5€ (yli 12-vuotiaat). 
 
Säännöt  WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin;  

 

• Kaikissa sarjoissa jaetaan yksi pronssi.  

• Joukkuekatassa ei esitetä bunkaita 

• Joukkuekata voidaan käydä osassa, kaikissa tai ei missään sarjoissa 
vuoden 2018 säännöillä (riippuen käytössä olevasta tekniikasta). 
 

Protesti WKF sääntöjen mukaisesti. Maksu 200€, joka palautetaan protestin mennessä 
läpi. 
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Sarjat  Kaikki alle 18-vuotiaiden sarjat 
 

Kata, tytöt U14, U16, U18 
Kata, pojat U14, U16, U18 
 
Kumite, tytöt U14 -45kg, -50kg, +50kg 
Kumite, pojat U14 -45kg, -55kg, +55kg 
 
Kumite, tytöt U16 -47kg, -54kg, +54kg 
Kumite, pojat U16 -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 

 
Kumite, tytöt U18 -48kg, -53kg, -59kg, +59kg 
Kumite, pojat U18 -61kg, -68kg, -76kg, +76kg 
 
Kata, joukkue U14 tytöt, pojat, ei bunkaita 
Kata, joukkue U16 tytöt, pojat, ei bunkaita 
Kata, joukkue U18 tytöt, pojat, ei bunkaita 
 
Kumite, joukkue, tytöt U14, U16, U18 (3-hengen joukkueella) 
Kumite, joukkue, pojat U14, U16, U18 (3-hengen joukkueella) 
 
 
 
Aikuisten sarjat 
 
Kata, +35, +51 naiset, miehet 
Kata U21, naiset, miehet 
Kata, naiset, miehet 
 
Kumite, +35, +46, +51, +56 naiset, -68, +68 
Kumite, +35, +46, +51, +56 miehet, -84, +84 
 
Kumite, naiset, -50, -55, -61, -68, +68, avoin  
Kumite, miehet -60, -67, -75, -84, +84, avoin 
 
Kumite, U21, naiset, -55, -61, +61, avoin  
Kumite, U21, miehet -60, -67, -75, -84, +84, avoin 
 
Kata, joukkue naiset, ei bunkaita 
Kata, joukkue miehet, ei bunkaita 
 
Kumite, joukkue, naiset (3-hengen joukkueella) 
Kumite, joukkue, miehet (3-hengen joukkueella) 
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Sarjamuutokset Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sarjoja. Sarjat, joissa on alle kolme  
kilpailijaa, yhdistetään tai peruutetaan. 
 

 
Osallistumisoikeus Kaikilla kilpailijoilla ikäluokasta riippumatta tulee olla voimassa oleva Suomen  

Karateliiton karatepassi ja lisenssi.  
 
Kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva vakuutus, joko Karateliiton lisenssin 
kautta tai muu todistus kilpailuun osallistumisen kattavasta vakuutusturvasta.  
 
Myös kaikilla valmentajilla, jotka rekisteröidään kilpailuihin valmentajiksi, 
tulee olla Suomen Karateliiton lisenssi. 
 

Rajoitukset sarjoihin  
ilmoittautumisiin Alle 18-vuotiaat kilpailijat voivat osallistua oman ikäluokkansa lisäksi joko U21 

tai aikuisten sarjoihin, ei molempiin. 
 
Ikä- ja vyörajoituksia  

Sarja Alaikäraja Vyövaatimus 

Aikuiset, U21, 
kumite 

18-vuotta, kilpailuvuonna 18 täyttävät 
voivat osallistua huoltajansa luvalla 
muihin, kuin avoimiin. 

3.Kyu 
(vihreä) 
 

Aikuiset, U21, kata 16-vuotta. 3.Kyu 
(vihreä) 

U18 17-vuotta, kilpailuvuonna 17 vuotta 
täyttävät voivat osallistua voivat 
osallistua huoltajansa luvalla. 

 

U16 14-vuotta, kilpailuvuonna 14 vuotta 
täyttävät voivat osallistua voivat 
osallistua huoltajansa luvalla. 

 

U14 12-vuotta, kilpailuvuonna 12 vuotta 
täyttävät voivat osallistua voivat 
osallistua huoltajansa luvalla. 

 

 
 
Valmentajat Kaikilla valmentajilla tulee olla voimassa oleva Karatelisenssi. Kilpailualueella 

liikkuakseen valmentajien tulee käyttää seura-asua.  
 

Seurat voivat rekisteröidä valmentajia seuraavasti; 
 
1-2 kilpailijaa 1 valmentaja 
3-5 kilpailijaa 3 valmentajaa 
+5 kilpailijaa 4 valmentajaa 
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Lisätietoja / kilpailun  
järjestäjä  Kilpailun järjestää Hämeenlinnan Karateseura ry. 

 
Jani Mantere 
Kilpailunjohtaja 
 

  jani.mantere@karateseura.fi   
www.karate-sm2019.karateseura.fi 
 
 
 

Varustemyynti Kilpailupaikalla on mahdollisuus hankkia Nippon Sportin edustamia kilpailu- ja 
harjoitusvälineitä. Voit varmistaa tuotteiden saamisen heti käyttöösi olemalla 
toimittajaan ennakkoon yhteydessä. www.nipponsport.fi. 
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