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Pyykkipoikaottelun sääntötulkinnat (6-9v.)
(9v. oranssit vyöt/9.mon

ottelevat kadettien säännöillä)

1. Lasten kilpaileminen on mahdollisimman lajinomaista ja leikinomaista ja sen tulee aina
tapahtua lasten ehdoilla. Lapsi ei saa kilpailla sairaana.
2. Käydään ainoastaan henkilökohtainen kilpailu, jossa otteluaika on 1,5 minuuttia. (Keräilyjä ei
käydä.) Ottelu päättyy ajan loppuessa tai kun toinen ottelijoista saavuttaa 10 pistettä. Lisäksi
ottelut voidaan käydä poolina, jos ottelijoita on kuusi tai vähemmän.
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. Jos pyykkipojan saa irti vastustajan puvusta lajinomaisella tekniikalla (zuki), mutta se tippuu,
annetaan YUKO. Jos pyykkipoika jää käteen, annetaan WAZA-ARI. Jos kumpikin irrottaa
pyykkipojan, pisteen saa se ottelija, joka teki suorituksen ensin. IPPON annetaan selkeästä
horjutuksesta (ashibarai) sekä irti saadusta pyykkipojasta, riippumatta siitä jääkö se käteen vai
ei. IPPON annetaan myös, jos ottelija liukastuu, kaatuu tai on muutoin jaloiltaan, ja johon
vastustaja tekee pistesuorituksen silloin kun ottelijan vartalo on tatamissa.
6. Ottelun tuomaristo koostuu kahdesta tuomarista (päätuomari ja juokseva aputuomari).
7. Jos kumpikaan ottelijoista ei ottelun päätyttyä ole saanut pistettä, tai jos molemmilla on sama
pistemäärä, tehdään ratkaisu hanteilla.
8. Lyönnit, potkut ja maahan asti viedyt kaadot ovat kiellettyjä. Ashibarai (pyyhkäisy) on sallittu.
9. Muilta osin käytössä ovat uudet WKF:n säännöt, eli esim. rajanylityksistä ja kielletyistä
toiminnoista varoitetaan normaaliin tapaan. Lisäksi kiellettyjä kategoria 2 toimintoja ovat:
• suljettu, passiivinen otteluasento, jossa ottelija suojaa käsillään pyykkipoikia
• kaksin käsin tehdyt ylhäältä alaspäin tehdyt torjunnat tai työnnöt
10. Annettaessa pistettä, varoitusta, rangaistusta ym., tulee tuomarin japanilaisten termien 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!
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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.

Lasten karatekilpailun sääntötulkinnat (9v. oranssi/9.mon-11v., 12-13v.)

1. 10-11 –vuotiaat sekä 9 –vuotiaat oranssit (9.mon) ja ylemmät vyöt ottelevat kadettien
säännöillä. Ainoana poikkeuksena on 1,5 minuutin otteluaika.
2. 12-13 –vuotiaat ottelevat kadettien säännöillä.
3. Kasvomaskin ja vartalosuojuksen käyttö on suositeltavaa.

Lasten katakilpailun sääntötulkinnat
1. Minkä tahansa perinteisen katan esittäminen on sallittu poislukien asekatat.

Lapset 6-13 v.
1. Tavoitteena on tehdä kahta eri kataa, joita toistetaan vuorotellen. Poikkeuksena ovat 6-9 vuotiaat, joiden tarvitsee tehdä vain yhtä kataa.
2. Jos toinen kilpailija luovuttaa, tai hänet hylätään, toinen suorittaa kuitenkin oman katansa
vuorollaan. Hylkäämisen perusteista päättää kunkin kilpailun tuomaristo sarjakohtaisesti.
3. Lasten joukkuekatakilpailussa hyväksytään sekasarjat. Joukkueessa voi olla mukana myös omaa
sarjaa nuorempi henkilö.

Katakilpailun sääntötulkinnat (14-17 v.)
1. Kaikkien 14-17 –vuotiaiden tulee pyrkiä suorittamaan kolme eri kataa. Samaa kataa ei saa
toistaa kahta kertaa peräkkäin.

