SM-KARATE VIIKONLOPPU
19-20.3.2016 TAMPERE
KILPAILUKUTSU

19–20.3.2016 Pyynikin Palloiluhalli, TAMPERE
Osoite: Ammattikoulunkatu 20, Tampere
Osallistumismaksu
•
•

30€ / kilpailija / sarja
50€ / joukkue / sarja

Seurat voivat maksaa osallistumismaksun etukäteen Suomen
Karateliiton tilille 16.3.2016 mennessä
AKTIA FI72 405000 10011261
Viesti: SM-2016 / seuran nimi
Kuitti maksusta tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.
Osallistumismaksun voi myös maksaa käteisellä rekisteröinnin
yhteydessä.

Ilmoittautuminen
https://www.sportdata.org/karate/set-online/index.php?active_menu=home
Perjantaina 11.3.2016 mennessä
JÄLKI-ILMOITTAUTUMISESTA OSALLISTUMISMAKSU ON 60€ / KILPAILIJA / SARJA

Kilpailun johtaja
Kilpailujen johtaja Tommi Lehtimäki
tommi.lehtimaki@tommytec.fi

Kilpailujen ylituomari
Kilpailujen ylituomari Maija Laaksonen
maija.laaksonen@gmail.com

Kilpailusäännöt
WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin:
• yksi pronssi jaetaan
Kilpailijoilla tulee olla seuraavat suojat:
• hammassuojat
• vartalosuoja
• naisilla rintasuoja
• punaiset ja siniset jalkasuojat
• punaiset ja siniset käsisuojat
• sininen ja punainen vyö
Suojat tulee olla WKF / EKF-hyväksyttyjä (tai tyypiltään vastaavia).
Kaikilla kilpailijoilla, valmentajilla sekä tuomareilla tulee olla Suomen Karateliiton
karatepassi sekä voimassa oleva lisenssi. Asiakirjat tarkastetaan rekisteröinnin
yhteydessä.
JÄRJESTÄJÄ PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN MUUTTAA SARJOJA

PERJANTAI 18.3.2016
Rekisteröinti ja punnitus: 18–21:00 Hotelli Ilves

LAUANTAI 19.3.2016
Rekisteröinti ja punnitus: 08:00-09:30 kilpailupaikalla
Karsinnat lauantaina alkaen klo 10.00
Aikuisten ja U18, U21 sarjat lauantaina
Kata naiset, kata naiset U21, kata naiset +40v.
Kata miehet, kata miehet U21, kata miehet +40v.
Kata tytöt, U18
Kata pojat, U18
Kumite naiset:
Kumite miehet:
Kumite naiset U21
Kumite miehet U21
Kumite tytöt U18
Kumite pojat U18

-50kg, -55kg, -61kg, - 68kg, +68kg, avoin, +40v avoin
-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, avoin, +40v avoin
-50kg, -55kg -61kg, -68kg, +68kg
-60kg, - 67kg, -75kg, -84kg, +84kg
-48kg, -53kg, -59kg, +59kg
-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg

Joukkue kumite naiset, 3-hengen joukkueella
Joukkue kumite miehet, 3-hengen joukkueella
Joukkue kumite tytöt, U18
Joukkue kumite pojat, U18
Joukkue kata naiset
Joukkue kata miehet

Sarjojen ikärajat
Aikuiset:
• 16 vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan luvalla
• vyövaatimus on kilpailuhetkellä vähintään 3. kyu (vihreä vyö)
• osallistumislupalomake on liitteenä.
U21:
• 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 20.3.2016
Rekisteröinti ja punnitus:08:00-09:30 kilpailupaikalla
Karsinnat sunnuntaina alkaen klo 10:00
U14, U16 sarjat sunnuntaina
Kata tytöt U14, U16
Kata pojat U14, U16
Kumite tytöt U14
Kumite pojat U14
Kumite tytöt U16
Kumite pojat U16

-40kg, -45kg, -50kg, +50 kg
-45kg, -50kg, -55kg, +55kg
-47kg, -54kg, +54kg
-52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg

Joukkue kata tytöt U14, U16
Joukkue kata pojat U14, U16
Joukkue kumite tytöt U16,
Joukkue kumite pojat U16,

Sarjojen ikärajat
U14:
• kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät voivat osallistua huoltajan luvalla.
U16:
• kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävät voivat osallistua huoltajan luvalla.
U18:
• kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät voivat osallistua huoltajan luvalla.

OSALLISTUMISLUPA SM-KILPAILUIHIN 2016

_____________________________
(kilpailijan nimi ja syntymäaika)
saa osallistua SM-kilpailuihin Tampereella 2016
Virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua
alle 18 -vuotiaiden 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 kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävä
saa osallistua junioreiden sarjoihin huoltajan luvalla.
Virallinen ikäraja kadettisarjoihin on 14 vuotta, mutta kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävä saa
osallistua kadettien sarjoihin huoltajan luvalla.
Virallinen ikäraja 12–13 v. sarjoihin on 12 vuotta, mutta kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävä
saa osallistua junioreiden sarjoihin huoltajan luvalla.

SM-kilpailuissa noudatetaan Maailman Karateliiton (WKF) kilpailusääntöjä.

__________________
(huoltajan nimi)

__________________________
(huoltajan allekirjoitus ja päiväys)

