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Paikka Virtuaaliavaruus 

 
Aikataulut 

Ilmoittautuminen 

 
- Suomisportin kautta 

- ilmoittautuminen päättyy 21.3.2021 klo 20.00 

 
Videoiden lataus 

- sarjakohtaisen latauslinkin kautta, joka lähetetään ilmoittautumisen 
jälkeen annettuun sähköpostiosoitteeseen 

- videoiden latausaika päättyy 28.3.2021 

 

Osallistumismaksu  

 
Maksetaan Suomisportin kautta, ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Sarja: 12€ 
 

 

Kata eKisa sarjat  

 
Tytöt e-Kata U10 (8 – 9 vuotta) yksi kata riittää joka kierroksille  

Tytöt e-Kata U12 (10 – 11 vuotta)  - “ - 
Tytöt e-Kata U14 (12 – 13 vuotta) kaksi eri kataa vaaditaan 
Tytöt e-Kata U16 (14 – 15 vuotta) joka kierroksella eri kata (WKF) 
Naiset e-Kata U18 (16 – 17 vuotta)  - “ - 

Naiset e-Kata Aikuiset (18+ vuotta) - “ – 

Naiset e-Kata Seniorit U35                         joka kierroksella eri kata (WKF) 

Naiset e-Kata Seniorit U45 - “ - 

 Naiset e-Kata Seniorit U55   - “ - 

 Naiset e-Kata Seniorit Y55   - “ - 

 
Pojat e-Kata U10 (8 – 9 vuotta)                yksi kata riittää joka kierroksille 

Pojat e-Kata U12 (10 – 11 vuotta)  - “ - 

Pojat e-Kata U14 (12 – 13 vuotta) kaksi eri kataa vaaditaan 

Pojat e-Kata U16 (14 – 15 vuotta) joka kierroksella eri kata (WKF) 

Miehet e-Kata U18 (16 – 17 vuotta)  - “ - 

Miehet e-Kata Aikuiset (18+ vuotta) - “ - 
              Miehet e-Kata Seniorit U35  joka kierroksella eri kata (WKF) 
              Miehet e-Kata Seniorit U45   - “ - 
              Miehet e-Kata Seniorit U55   - “ - 
 Miehet e-Kata Seniorit Y55   - “ - 
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Säännöt ja kilpailun kulku 

 
eKisaa kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa, siksi kilpailun kulku ja säännöt 
poikkeavat tavallisista kisoista. Toteutustapaa kehitetään kilpailuista saadun 
kokemuksen perusteella. 

Ilmoi8autumisen jälkeen julkaistaan Karateliiton sivuilla katasarjojen ryhmät. 

Kilpailijoiden tulee ladata KAKSI videota ennen latausajan loppua latauslinkin 
kautta. Latauslinkki lähetetään henkilökohtaises; ilmoittautumisen 
päätyttyä. 

 
Video;edoston nimestä tulee ilmetä nimi, kata ja kierros esim: 

etunimi_sukunimi_kata_kierrosx 

Videoita ladataan kaksi kilpailun nopeuttamisen vuoksi. Kisat käydään 
WKF sääntöjen mukaan. Kataryhmät julkaistaan ilmoittautumisen jälkeen. 

Urheilija voi osallistua ainoastaan yhteen oman ikäluokkansa sarjaan. 

Videot kuvataan suoraan edestä liikkumattomalla kameralla siten, että 
katan tekijä näkyy kokonaan katan suorittamisen aikana. Videoiden tulee 
olla yleisesti tunnistettavassa videoformaatissa. 

Tuomarit aloittavat ensimmäisen ja toisen kierroksen katojen arvostelun 
29.3.2021. Tulokset julkaistaan karateliiton nettsivuilla. Mahdolliset lisäkier- 
rokset ladataan erikseen jatkoon päässeiden osalta lähetettävän linkin 
kautta. 

Lopulliset tulokset julkaistaan 4.4.2021. 

 
 

Tuomarit eKisan ylituomari on Pirkko Heinonen. 

Tuomareiden tulee ilmoi8autua ylituomarille 21.3.2021 mennessä. 
 

Tuomarit saavat linkin kuhunkin kataryhmään, jonka katat tulee arvostella 
WKF sääntöjen mukaisesti. Pisteet annetaan sekä teknisestä osaamisesta e8ä 
urheilullisuudesta. 

 

Lisenssit Kaikilla kilpailijoilla tulee olla voimassa oleva karateliiton kilpailulisenssi. 

 
Info Lisätietoja: www.karatelii8o.fi 

Kysymykset: info@karatelii8o.fi 

http://www.karatelii8o.fi/
mailto:info@karatelii8o.ﬁ
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Tietosuoja Katan eKisoista on laadittu GDPR:n mukainen rekisteriseloste, joka 

lähetetään seuroille tämän kilpailukutsun yhteydessä. 
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