SM-KARATE VIIKONLOPPU
6-7.4.2013 TAMPERE
KUTSU

6-7.4.2013 PYYNIKIN PALLOILUHALLI, TAMPERE
Osoite: Ammattikoulunkatu 20, 33230 Tampere
Osallistumismaksu
•

30€ / kilpailija / sarja

•

75€ / joukkue / sarja

Maksetaan käteisellä rekisteröitymisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen
Tiistaina 2.4.2013 mennessä sähköpostilla info@karateliitto.fi

JÄLKI-ILMOITTAUTUMINEN 2.4.2013 JÄLKEEN 50€ /
KILPAILIJA TAI 100€ / JOUKKUE!
Kilpailusäännöt
WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin:
•

yksi pronssi jaetaan

Kilpailijoilla tulee olla seuraavat suojat:
•
•
•
•
•
•
•

hammassuojat
vartalosuoja
naisilla hyväksymä rintasuoja
punaiset ja siniset jalkasuojat
punaiset ja siniset käsisuojat
sininen ja punainen vyö
kadeteilla hyväksymä kasvosuoja kumitessa

Suojat tulee olla WKF / EKF-hyväksyttyjä (tai tyypiltään vastaavia).
Kilpailijoilla tulee olla Suomen Karateliiton karatepassi sekä lisenssi. Asiakirjat
tarkastetaan rekisteröinnin yhteydessä.
JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA SARJOJA!

LAUANTAI 6.4.2013
Rekisteröinti ja punnitus:

08:00-09:00 kilpailupaikalla

Karsinnat lauantaina alkaen klo 10.00
Aikuisten ja alle 21 -vuotiaiden sarjat lauantaina
Kata naiset, kata naiset alle 21 -vuotiaat
Kata miehet, kata miehet alle 21 -vuotiaat
Kumite naiset alle 21v: -53kg, -60kg, +60kg
Kumite miehet alle 21v: -68kg, -78kg, +78kg
Kumite naiset:
Kumite miehet:

-50kg, -55kg, -61kg, - 68kg, +68kg, avoin
-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, avoin

Miehet +40 vuotta:
Naiset +40 vuotta:

kata, kumite: -75kg, +75kg
kata, kumite: avoin

Joukkue kumite naiset
Joukkue kumite miehet
Joukkue kata naiset
Joukkue kata miehet

Sarjojen ikärajat ja vyövaatimus
Aikuiset:
•
•
•

kilpailuhetkellä vähintään 18 vuotta (katassa 16 vuotta)
vyövaatimus on kilpailuhetkellä vähintään 3. kyu (vihreä vyö)
16 – vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan luvalla
osallistumislupalomake on liitteenä.

Alle 21 -vuotiaat:
•
•
•

kilpailuhetkellä 18 - 20 vuotta
16 vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan luvalla
osallistumislupalomake on liitteenä.

HUOM!
Kilpailija ottelee ensisijaisesti omassa sarjassaan. Aikataulullisesti voi
sarjojen päällekkäisyyksiä tulla, eikä siten ole mahdollista odotella
kilpailijaa toisesta sarjasta.

SUNNUNTAI 7.4.2013
Rekisteröinti ja punnitus: 08:00-09:00 kilpailupaikalla
Karsinnat sunnuntaina alkaen klo 10:00
Junioreiden ja kadettien sarjat sunnuntaina
Kata:

Kumite:

Joukkue:

12 – 13v tytöt, pojat
kadetit tytöt, pojat
juniorit tytöt, pojat
tytöt 12 – 13v:
pojat 12 – 13v:
tytöt, juniorit:
pojat, juniorit:
tytöt, kadetit:
pojat, kadetit:

-40kg, -45kg, -50kg, +50 kg
-45kg, -50kg, -55kg, +55kg
-48kg, -53kg, -59kg, +59kg
-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg
-47kg, -54kg, +54kg
-52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

kata tytöt, juniorit
kata pojat, juniorit
kata tytöt, kadetit
kata pojat, kadetit
kumite tytöt kadetit
kumite pojat, kadetit
kumite tytöt, juniorit
kumite pojat, juniorit

Otteluaika 12 – 13 -vuotiailla, junioreilla ja kadeteilla on 2 minuuttia.
Huom!
Kadeteilla on kumitessa oltava muiden suojien lisäksi hyväksytty kasvosuoja.
12 – 13 -vuotiailla suositellaan käytettäväksi kasvosuojaa.

Sarjojen ikärajat
12 – 13 -vuotiaat:
• kilpailuhetkellä 12 – 13 vuotta täyttäneet.
Kadetit:
• kilpailuhetkellä 14 – 15 vuotta täyttäneet
• 13 – vuotias saa osallistua huoltajan luvalla
• osallistumislupalomake on liitteenä
Juniorit:
• kilpailuhetkellä 16 - 17 vuotta täyttäneet
• 15 -vuotias saa osallistua huoltajan luvalla
• osallistumislupalomake on liitteenä
HUOM!
Kilpailija ottelee ensisijaisesti omassa sarjassaan. Aikataulullisesti voi
sarjojen päällekkäisyyksiä tulla, eikä siten ole mahdollista odotella
kilpailijaa toisesta sarjasta.

OSALLISTUMISLUPA SM-KILPAILUIHIN 6-7.4.2013

_____________________________
(kilpailijan nimi ja syntymäaika)
saa osallistua SM-kilpailuihin Tampereella 6-7.4.2013
Virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua
aikuisten sarjoihin huoltajan luvalla.
Virallinen ikäraja alle 21 -vuotiaiden sarjoihin on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa
osallistua alle 21 -vuotiaiden sarjoihin huoltajan luvalla.
Virallinen ikäraja junioreiden sarjoihin on 16 vuotta, mutta 15 vuotta täyttänyt saa osallistua
junioreiden sarjoihin huoltajan luvalla.
Virallinen ikäraja kadettien sarjoihin on 14 vuotta, mutta 13 vuotta täyttänyt saa osallistua
kadettien sarjoihin huoltajan luvalla.

SM-kisoissa noudatetaan Maailman Karateliiton (WKF) aikuisten kilpailusääntöjä.

__________________
(huoltajan nimi)

__________________________
(huoltajan allekirjoitus ja päiväys)

