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Karaten suomenmestaruuskilpailut 2022

 nuorille, aikuisille, joukkueille ja veteraaneille

Paikka 
Liikuntahalli, Asikkalantie 14, 17200 Vääksy

Aikataulu (alustava) 
Perjantai 4.11.2022 
klo 18:00–21:00         Rekisteröinti & punnitus: kaikki
Lauantai 5.11.2022
klo 9:30–11:30           Rekisteröinti & punnitus: kaikki
Klo 12:30                   Kilpailut alkavat, alle 18-vuotiaiden henkilökohtaiset ja joukkuesarjat
Klo 14:00                   Aikuisten henkilökohtaiset ja joukkuesarjat.
Klo 18:00                   Finaalit (aikataulu ja käytävät sarjat ratkeavat lähempänä kilpailua)

Ilmoittautuminen
Kilpailijoiden, valmentajien ja tuomareiden ilmoittautumiset Sportdatan kautta sunnuntaihin 30.10.
mennessä. 

Osallistumismaksut 
35 € / kilpailija / sarja, 50 € / joukkue / sarja.

Kilpailumaksu maksetaan seuroittain Lahden Karate ry:n tilille FI28 1085 3000 3121 24, NDEAFIHH
siten, että maksu näkyy tilillä 30.10.2022 mennessä.

Urheilijat siirtyvät odotuslistalta maksun näkyessä seuran tilillä. 

Maksujen palauttaminen 
Kilpailun peruuntuessa tai urheilijan sairastuttua siten, että osallistuminen ei ole mahdollista,
palautetaan maksut seuraavasti: 

Ennen 30.10.2022: Seura poistaa urheilijan kilpailusta ilmoittautumisajan puitteissa; Maksu
palautetaan kokonaan. 

31.10.2022 tai myöhemmin: Urheilija sairastuu tai kilpailu peruutetaan ilmoittautumisen päätyttyä.
Palautettavista maksuista vähennetään 10 € / sarja.
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Säännöt 
WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin
• Poikkeava sarjajako, järjestäjällä oikeus yhdistää sarjoja (tavoite, että kaikista mitalit voitetaan)
• Joukkuekilpailuissa kaikissa sarjoissa joukkueen koko 3 kilpailijaa (2 saman seuran kilpailijalla voi
osallistua).
• Joukkuekatassa bunkaita ei arvostella
• Veteraanisarjoissa otteluaika on 2 minuuttia
• Aikuisten sarjoissa käydään avoimet painoluokat
• Valmentajalla tumma puku ainoastaan illan erillisissä finaaleissa.
• Alle 14-vuotiaiden sarja käydään kadettisäännöin. 

Protesti WKF sääntöjen mukaisesti. Maksu 200 €, joka palautetaan protestin mennessä läpi.

Yksityisyyden suoja 
Valmentajan tai huoltajan urheilijoita kilpailuun rekisteröidessä tulee varmistaa, että kilpailija tai
alaikäisen kilpailijan huoltajan osalta hänen huoltajansa hyväksyvät ilmoitettujen tietojen ja
kilpailutulosten julkaisun ja näkymisen virallisissa tuloksissa.

Kilpailun järjestäjällä kumppaneineen on oikeus julkaista valokuvia, videoita ja livevideota kilpailusta
välittömästi kilpailujen jälkeen, kilpailun aikana sekä myöhemmin.

Sarjat 
Kaikki henkilökohtaiset sarjat, joissa on alle neljä kilpailijaa, yhdistetään muihin painoluokkiin tai
perutaan.

Alle 18-vuotiaiden sarjat
Kata tytöt  U14, U16, U18
Kata pojat U14, U16, U18
Kumite tytöt U14 -42 kg, -47, +47
Kumite pojat U14 -40 kg, 45, -50, -55, +55
Kumite tytöt U16 -47 kg, -54, +54
Kumite pojat U16 -52 kg, -57, -63, -70, +70
Kumite tytöt U18 -48 kg, -53, -59, +59
Kumite pojat U18 -55 kg, -61, -68, -76, +76
Kata joukkue tytöt, pojat  U14, U16, U18, ei bunkaita
Kumite joukkue tytöt, pojat  U14, U16, U18, osallistuminen huoltajan luvalla.
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Aikuisten sarjat
Kata U21, naiset, miehet
Kata, naiset, miehet
Kumite, naiset, -50 kg, -55, -61, -68, +68, avoin 
Kumite, miehet -60 kg, -67, -75, -84, +84, avoin
Kumite, U21, naiset, -50 kg -55, -61, +61, avoin
Kumite, U21, miehet -60 kg, -67, -75, -84, +84, avoin
Katajoukkue, naiset, ei bunkaita
Katajoukkue, miehet, ei bunkaita
Kumitejoukkue, naiset (3-hengen joukkueella)
Kumitejoukkue, miehet (3-hengen joukkueella)

Masters sarjat
Kata, + 40v, naiset, miehet 
Kumite, miehet 35v-50v -75kg / +75kg
Kumite, miehet 51v-60v -75kg / +75kg
Kumite, miehet 61v + -75kg / +75kg
Kumite, naiset 35v-50v avoin
Kumite, naiset 51v-60v avoin
Kumite, naiset 61v + avoin

Sarjamuutokset 
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sarjoja. Henkilökohtaiset sarjat, joissa on alle neljä 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 valmentajalisenssi. Valmentaja, jolla on kilpailijalisenssi, ei tarvitse erillistä
valmentajalisenssiä.

Rajoitukset sarjoihin
Alle 18-vuotiaat kilpailijat voivat osallistua oman ikäluokkansa lisäksi joko U21 ilmoittautumisiin tai
aikuisten sarjoihin, ei molempiin.

Ikä- ja vyörajoituksia 
Kilpailuissa noudatetaan sarjojen alaikärajan määrittämisessä ikää kilpailupäivänä. 
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Sarja                                          Alaikäraja                                                   Vyövaatimus 
U21, kata ja kumite                    Kata 16-vuotta                                             3.Kyu (vihreä)
Kumite                                       18-vuotta, 17-vuotias huoltajan luvalla, 
                                                  alle 18-vuotias voi osallistua muihin kuin avoimiin painoluokkiin.
Aikuiset, kata ja kumite             Kata 16-vuotta                                              3.Kyu (vihreä)
                                                  Kumite 18-vuotta, 17-vuotias huoltajan luvalla, 
                                                  alle 18-vuotias voi osallistua muihin kuin avoimiin painoluokkiin
U18                                           16-17-vuotiaat, 15-vuotias huoltajan luvalla (kumite).
U16                                           14-15-vuotiaat, 13-vuotias huoltajan luvalla (kumite).
U14                                           12-vuotta    
Joukkuekata                              Kaikissa joukkuekatasarjoissa alaikäraja on 12-vuotta.

Valmentajat 
Kaikilla valmentajilla, jotka rekisteröidään kilpailuihin valmentajiksi, tulee olla Suomen Karateliiton
valmentajalisenssi. Valmentaja, jolla on kilpailijalisenssi, ei tarvitse erillistä valmentajalisenssiä.
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

Kilpailujen järjestäjä
Lahden Karate ry ja Suomen Karateliitto. 

Kilpailunjohtaja 
Kirsi Koivisto, kikkakoivisto@hotmail.com

Ylituomari 
Pirkko Heinonen, pirkko.heinonen73@gmail.com 

Lisätiedot
toimisto@lahdenkarate.fi

 
SM-kilpailujen yhteydessä järjestetään Katana Shiai –kilpailu, jossa on sarjat 

junioreille (5-11 –vuotiaat) ja parakaratelle. Kutsu lähetetään myöhemmin.
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OSALLISTUMISLUPA KARATEN SM-KILPAILUIHIN 2022

Tällä lomakkeella alaikäisen urheilijan huoltaja antaa huollettavalleen luvan osallistua omaa
ikäluokkaansa vanhempaan kumite sarjaan ja / tai joukkuesarjaan. Ikärajaa nuorempi kilpailija ei voi
osallistua avoimeen painoluokkaan.

Lupa tulee esittää ilmoittautumisen yhteydessä allekirjoitettuna ja/tai toimittaa ennakkoon
sähköisesti. 

Urheilijan nimi:              __________________________________________________________

Syntymäaika:                __________________________________________________________

Sarjat:                           __________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus:  __________________________________________________________

Nimen selvennys          __________________________________________________________
 


