
 
 

Kyokushin Karate -kilpailu 21.3.2020 
 
 

 

KILPAILUKUTSU 

Turun Kyokushin karateseura järjestää kaikille seuroille ja lajeille (sekä liitoille) avoimen Kyokushin Karate -

kilpailun. Kilpailussa noudatetaan IKO kyokushinkaikan –organisaation kansainvälisiä kilpailusääntöjä (IKO1). 

Kilpailussa mukana sekä kumite että katakilpailu! 

 

Järjestäjä: IKO Kyokushinkaikan Turku (IKO Finland)  
Paikka: Turku (Alfa -liikuntakeskuksen kamppailulajit -sali) 
Osoite: Raunistulantie 15, 20300 Turku 
   
AJANKOHTA: 21.3.2020 
Kilpailun ohjelma: 

  

         klo   9.30-11.00 Ottelijoiden rekisteröinti ja punnitus matot 1-4. 

         klo 11.00-11.15 Tuomaripalaveri-Valmentajapalaveri matot 1-4.  

         klo 11.15-11.30 Yhteinen lämmittely 1-4. 

         klo 11.30-12.30 Katakilpailu alkaa matot 1-4 (ensin juniorit).       

         klo 12.30-15.30 Kilpailut alkavat matot 1-4 (ensin juniorit). 

Palkintojen jako heti kilpailujen jälkeen, tulosten selvittyä. Ottelut aloitetaan heti katakilpailun jälkeen 

eli mahdollisesti ennen klo 12.30!! 

 

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT: 

Huomioi, että aiemmasta poiketen, kilpailuun on VAIN ennakkoilmoittautuminen eli 

kilpailuun on ilmoittauduttava viimeistään sunnuntaihin 15.03.2020 mennessä! 

Ennakkoilmoittautuminen sähköpostilla osoitteeseen ikofinland@gmail.com, johon 

liitetään ilmoittautumislomake (liite) tai sen tiedot ja maksu on hoidettava myös 

välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä! 

 

PAIKAN PÄÄLLÄ EI VOI ENÄÄ ILMOITTAUTUA EIKÄ MAKSAA OSALLISTUMISTA! ELLEI 

ILMOITTAUTUMISTA TAI MAKSUA OLE SUORITETTU ENNAKKOON, EI VOI OSALLISTUA 

KILPAILUUN!!!  
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Lisätietoja:  

Kilpailun johtaja: Juha Parviainen 

puh: 050 3877411, sähköposti: ikofinland@gmail.com  

 

OSALLISTUMISMAKSU:  

Kilpailun (kata tai kumite) osallistumismaksut ovat: aikuinen 25 € ja juniori 15 € (alle 18 v). 

Jos osallistut kataan ja kumiteen on yhteinen osallistumismaksu aikuiselta 35 € ja juniorilta 20€.  

Osallistumismaksu maksetaan ennakkoon Kyokushin karate Turku Finland ry:n  

tilille: FI37 5711 6120 2929 21 

  
Viesti: Kyokushin kilpailu 2019 / osallistujan nimi / kata tai kumite (tai molemmat)  

Kuitti maksusta tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.  

  
REKISTERÖINNISSÄ KILPAILIJALLA TULEE OLLA MUKANA: 
- Henkilötodistus 

• Vastuuvapaussitoumus aikuiset 

• Osallistumislupa ja vastuuvapaussitoumus juniorit (alle 18v tarvitsee huoltajan luvan) 

• henkilötodistus 

• Kyokushin -karatepuku tai muu karatepuku 

• vakuutustodistus (jokainen ottelija osallistuu omalla vastuullaan ja omilla vakuutuksillaan) 

 
KILPAILUSARJAT: 
 
KATAKILPAILU 
 
Aikuiset miehet ja naiset (yli 18v), KATA GEKISAI SHO (finaali SEIENCHIN, ellei ratkea ensimmäisellä 
kierroksella) 
 
Juniorit tytöt ja pojat (alle 18v), KATA PINAN SONO NI (finaali TSUKI NO KATA, ellei ratkea 
ensimmäisellä kierroksella) 
 
KUMITE (OTTELU) SARJAT 
 
Tytöt & pojat    7-9 vuotiaat – 30 kg, + 30 kg            otteluaika 1.5 min 

Tytöt & pojat    10-12 vuotiaat -40 kg, +40 kg           otteluaika 1.5 min 

Tytöt & pojat    13-14 vuotiaat -50 kg, +50 kg           otteluaika 2 min  

Tytöt & pojat    15-17 vuotiaat -65 kg, +65 kg           otteluaika 2 min 

 

Aikuiset (yli 18 v) 
Miehet:   -70 kg, -80 kg, -90 kg, +90 kg       otteluaika 2 min  HUOM: Finaalissa 3 min 
Naiset:    -55 kg, -60 kg, +60 kg          otteluaika 2 min  HUOM: Finaalissa 3 min 
Tarvittaessa sarjoja voidaan yhdistellä osallistujamäärän tasaamiseksi 
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KILPAILIJOILLA TULEE OLLA SEURAAVAT PAKOLLISET SUOJAT: 

Suojat tulee olla IKO kyokushinkaikan-hyväksyttyjä (tai tyypiltään vastaavia). 

Suojavarusteet ovat pakollisia, Seuralta saa tarvittaessa pää- ja jalkasuojat lainaksi. 

Juniorit: 

• Hammassuojat 

• Sääri ja polvisuojat 

• Vartalosuoja-karate (rintapanssari) 

• Käsisuojat 

• Alasuojat  

• Pääsuoja 

 

Aikuiset (+18)  

Miehillä alasuojat ja hammassuojat 

Naisilla rintasuoja ja hammassuojat 

 

HUOM! JOS SUOJAT PUUTTUU, EI VOI OTELLA!!! 

   
KILPAILUSÄÄÄNNÖT: IKO Kyokushinkaikan (liitteenä säännöt täydellisenä)   
 
Kiellettyjä tekniikoita: 

• kaikki lyönnit käsillä ja kyynärpäällä päähän, selkään ja niskaan 

• lyöminen tai potkiminen kun vastustaja makaa maassa (kaatunut) 

• ei noudata erotuomarin ohjeita ottelun aikana, tai kommentoi negatiivisesti erotuomaria 

• ottelija poistuu ottelualueelta useaan kertaan 

• käyttäytyy säädyttömästi, epäkunnioittavasti ja aggressiivisesti 

• tarttumalla ja vetämällä vastustajaa (ei saa tarttua kiinni) 

• Muita tekniikoita tai käytäntöjä: erotuomari päättää ottelun aikana mikäli tapahtuu virheellinen tai 
epäoikeudenmukainen rike. 

 
KILPAILUMATERIAALI LIITTEENÄ: 

• Vastuuvapaussitoumus aikuiset 

• Osallistumislupa ja vastuuvapaussitoumus juniorit 

• Ilmoittautumislomake 

• Kilpailusäännöt 
 
 

 


