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Organ för Swedish Karate Kyokushinkai

INFO
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under påsklägret i Östersund den 22 april 2000

Shihan Howard Collins, Shihan Mikael Söderkvist och Shihan Håkan Nygren
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Peter Carlsson
Göteborgs Karate Kai

Reine Linderoth
Göteborgs Karate Kai

Nina Engqvist
Göteborgs Karate Kai

Andreas Tampe
KFUM Uppsala Kyokushin Karate

Mikael Nordström
Skellefteå Karate Klubb
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George Stankovic
Örebro Karateförening

Kent Karlsson
Göteborgs Karate Kai

Anders Hansson
Östersunds Budokai

May-Britt Michailoff
Östersunds Budokai

Årets påskläger lockade dryga 80-
talet Kyokushinare från hela landet
till Frösön och träning under
shihan Collins, shihan Söderkvist
och shihan Nygren.
Det blev, som vanligt, ett par inten-
siva dagar för de tränande från
Göteborg, Huskvarna, Härnösand,
Skövde, Söråker, Uppsala, Linkö-
ping, Lycksele, Mjölby, Oyama,
Skellefteå, Stockholm, Strömsund,
Sundsvall, Umeå, Örebro och värd-
klubben Östersund.
I år fanns det även ett par interna-
tionella gästtränande från Dan-
mark, Belgien och Lettland som
också visade lite egna idéer och
träningssätt.



Informationsblad för Swedish Karate Kyokushinkai och utkommer ca 10 gånger per år.
Redaktion Fredrik Eriksson, tel 018-257 857, cipher@algonet.se

Lotta Kronåker, tel 0142-168 71, lottkron@algonet.se
Anders Hansson, tel 063-514047, an_ha@yahoo.com

INFO

DANISH OPEN
15 APRIL I KÖPENHAMN

Swedish Karate Kyokshinkai
Box 12090, 402 41 Göteborg
031-42 43 04
www.kyokushin.se
Försäljning postgiro 9 84 92-2

Postgiro 27 85 37-6 för medlems-
och graderingsavgifter.

RESULTAT HERRAR

Lättvikt, -70 kg
1. Peter Smit, Holland
2. Timo Meester, Holland
3. Kim Holm, Danmark
3. Simon Østa, Danmark

Mellanvikt, -80 kg
1. Dennis Truelsen, Danmark
2. Jacob Groenhof, Holland
3. Jimmie Collin, Sverige
3. Benjamin Vladi, Sverige

Tungvikt, +80 kg
1. Brian Jakobsen, Danmark
2. Niklas Ollvid, Sverige
3. Donatas Imbras, Litauen
3. Jonas Nilsson, Sverige

RESULTAT DAMER

Lättvikt, -60 kg
1. Jurgita Tunaité, Litauen
2. Olácsi Andrea, Ungern
3. Tanja Sommer, Danmark
3. Charlotte Treldal, Danmark

Tungvikt, +60 kg
1. Lea Fugl Noes, Danmark
2. Natasca Gottschalck, Danmark
3. Marianne Groth, Danmark
3. Tina Halvorsen, Danmark

InfInfInfInfInfobilaobilaobilaobilaobilagggggororororor
Swedish Karate Kyokushinkais
stadgar [1998.02.28]

EKOs tävlingsregler för Kyokushin
Kumite [februari 1996]

SKKs tilläggsregler för Kyokushin
Kumite i Sverige [1997]

SKKs tävlingsregler för lag [au-
gusti 1998]

OcOcOcOcOch hur gich hur gich hur gich hur gich hur gick det med...k det med...k det med...k det med...k det med...

Texten i infot reflekterar inte nödvändigtvis Swedish Karate Kyokushinkais officiella hållning.

Ibland finns det material så att det
räcker, ibland inte.
SKK-info redaktionen söker skribenter,
fotografer och liknande. Vi behöver nå-
gon eller några från varje klubb som
vill - alla kan, finns gott om hjälp an-
nars - vara med och bidra till infot.
Intresserad? Kontakta någon ur redak-
tionen!



IDRIDRIDRIDRIDROOOOOTTSFESTIVTTSFESTIVTTSFESTIVTTSFESTIVTTSFESTIVALALALALAL
Kyokushinare
från hela landet,

uppvisningar

och TRÄNING som aldrig förr!!

STSTSTSTSTÖRSTÖRSTÖRSTÖRSTÖRSTAAAAA     UPPVISNINGUPPVISNINGUPPVISNINGUPPVISNINGUPPVISNING!!!!!

Prelimiär anmälan till Stefan Jonsson, tel 0550-823 43, SENAST 1 juni.
Frågor och funderingar besvaras också av Stefan.

Endast 200:- för maEndast 200:- för maEndast 200:- för maEndast 200:- för maEndast 200:- för mat,t,t,t,t, so so so so sovplavplavplavplavplats i dojon octs i dojon octs i dojon octs i dojon octs i dojon och massor ah massor ah massor ah massor ah massor av minnen...v minnen...v minnen...v minnen...v minnen...

isisisisis

KKKKKom till Kristinehamn senast lörom till Kristinehamn senast lörom till Kristinehamn senast lörom till Kristinehamn senast lörom till Kristinehamn senast lördadadadadag förg förg förg förg förmidmidmidmidmiddadadadadaggggg,,,,, tr tr tr tr träna ett par oräna ett par oräna ett par oräna ett par oräna ett par ordentligdentligdentligdentligdentligaaaaa
karkarkarkarkaraaaaatetetetetepasspasspasspasspass,,,,, testa på en hel hög med f testa på en hel hög med f testa på en hel hög med f testa på en hel hög med f testa på en hel hög med festiestiestiestiestivvvvvalaktialaktialaktialaktialaktiviteterviteterviteterviteterviteter,,,,, k k k k kolla in uppvis-olla in uppvis-olla in uppvis-olla in uppvis-olla in uppvis-
ningningningningningar ocar ocar ocar ocar och gh gh gh gh grilla med brrilla med brrilla med brrilla med brrilla med brännboll  på kvännboll  på kvännboll  på kvännboll  på kvännboll  på kvällen.ällen.ällen.ällen.ällen.
Efter en skEfter en skEfter en skEfter en skEfter en skön naön naön naön naön natt i dojon hinns det med yttertt i dojon hinns det med yttertt i dojon hinns det med yttertt i dojon hinns det med yttertt i dojon hinns det med ytterligligligligligararararare någe någe någe någe något trot trot trot trot träningspassäningspassäningspassäningspassäningspass,,,,,
eller feller feller feller feller festiestiestiestiestivvvvvalaktialaktialaktialaktialaktiviteterviteterviteterviteterviteter,,,,, innan det är da innan det är da innan det är da innan det är da innan det är dags ags ags ags ags att ta adjö att ta adjö att ta adjö att ta adjö att ta adjö av nv nv nv nv nyfunna vyfunna vyfunna vyfunna vyfunna vänneränneränneränneränner
ocococococh åka hem på söndah åka hem på söndah åka hem på söndah åka hem på söndah åka hem på söndagseftergseftergseftergseftergseftermidmidmidmidmiddadadadadagggggen.en.en.en.en.
Det kDet kDet kDet kDet kommer aommer aommer aommer aommer att finnas aktitt finnas aktitt finnas aktitt finnas aktitt finnas aktiviteter för alla,viteter för alla,viteter för alla,viteter för alla,viteter för alla, ä ä ä ä ävvvvven icen icen icen icen ickkkkke-tre-tre-tre-tre-tränande fänande fänande fänande fänande familj...amilj...amilj...amilj...amilj...

17-18 juni i Kristinehamn17-18 juni i Kristinehamn17-18 juni i Kristinehamn17-18 juni i Kristinehamn17-18 juni i Kristinehamn

spektakulära
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Skriv eller ring till redaktionen om vad som är på gång hos er!

KalendariumKalendariumKalendariumKalendariumKalendarium
2000

5 maj All Style Open, Eriksdalshallen Stockholm.
6 maj Nationell squadträning i Örebro inför kommande

EM.
13 maj SKKs individuella RM i Umeå, Universitetshallen

(IKSU).
18-22 maj Kyokushin EM, Litauen.
28 maj Manusstopp för nästa info.
17-18 juni Idrottsfestival i Kristinehamn med ett litet mini

Kyokushinläger. Missa inte chansen att vara med i
TV!

28/6-2/7 Sommarläger i Danmark under shihan Sanpeis led-
ning. Mer information finns på www.kyokushin.dk.
Sista anmälningsdagen är 16 juni.

1-4 juli SKKs sommarläger i Stockholm.
3-7 juli Sommarläger i Grekland under bland annat shihan

Midori och Shihan Söderkvist. Kostar $230, för mer
information kontakta shihan Söderkvist.

9-15 juli Sommarläger i Ungern under bland annat shihan
Collins och shihan Yui. Kostar $120 och mer infor-
mation kan fås av shihan Söderkvist.

2 september Karatens Dag.
Höst Lag och Kata RM, Huskvarna.
November Champions League, Litauen.

2001
Februari SKKs årsmöte och TK-seminarium, Huskvarna
23 juni World Cup, Ungern.
November Kyokushin EM i Spanien.

ETT EGET EX AV KYOKUSHIN-INFO?
VISST, INGA PROBLEM!

Nu har du chansen att få ditt all-
deles egna exemplar av
Kyokushin-info direkt hem till
datorn.
Det enda du behöver göra är att
skriva ett litet e-postmeddelande
till redaktionen med namn,
klubb och till vilken e-postadress
som infot ska skickas. Sedan är
det bara att luta dig tillbaka i
väntan på nästa utskick.
Infot kommer i pdf-format och
det behövs en Acrobat reader för
att öppna det, finns att hämta på
adressen www.adobe.com.

Swedish Karate Kyokushinkais

Riksmästerskap
2000

Lördag den 13 maj
Universitetshallen IKSU, Umeå

Umeå Karateklubb
Hälsar alla vHälsar alla vHälsar alla vHälsar alla vHälsar alla varararararmt vmt vmt vmt vmt välkälkälkälkälkomna!omna!omna!omna!omna!

För mer information
www.umeakarate.com

KKKKKyyyyyokushin Summer Camp 2000okushin Summer Camp 2000okushin Summer Camp 2000okushin Summer Camp 2000okushin Summer Camp 2000
1-4 juli hos Stockholm Kyokushin Karate

Shihan Collins, Shihan Fitkin och shihan Payne

KKKKKIHONIHONIHONIHONIHON     ····· K K K K KUMITEUMITEUMITEUMITEUMITE     ····· K K K K KONDITIONONDITIONONDITIONONDITIONONDITION     ····· K K K K KAAAAATTTTTAAAAA     ····· S S S S SJJJJJÄLÄLÄLÄLÄLVFÖRSVVFÖRSVVFÖRSVVFÖRSVVFÖRSVARARARARAR     ····· B B B B BOOOOOXXXXX     NNNNN’K’K’K’K’KICKICKICKICKICK

Lägeravgift 400:-
Anmälningsavgift 100:- betalas till pg 35 74 10-0 (Stockholms Kyokushin Karate)

För ytterligare information kontakta shihan Fitkin
Tel 08-677 09 67       dojotel: 08-643 93 82



Antagna 6 maj 1984

Senast reviderade årsmöte februari 1998
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SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI

1.0 Karatens definition
Att genom fysisk träning stärka sinnet och kroppen en-
ligt den anda och teknik som Masutatsu Oyama utveck-
lat för att uppnå harmoni och tillfredsställelse med sig
själv och omvärlden.

2.0 Mål och inriktning

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med
nedan specificerade punkter.
- Organisationens målsättning är att förena samtliga

Kyokushinklubbar i Sverige inom föreningen.
- Att bevara och förkovra Kyokushin karate i Sverige

genom att följa upp utvecklingen på det internationella
planet och genom delgivning av erfarenheter till sina
medlemsklubbar.

- Att upprätthålla tekniska bestämmelser och utarbeta
erforderliga undervisningsmaterial.

- Att fungera som rådgivande organ i samband med
nationella och internationella SKK-tävlingar.

- Att representera SKK vid internationella tävlingar ge-
nom att utse lämpliga SKK deltagare och officiella re-
presentanter för dylika arrangemang.

- Att i samråd med SKKs tekniska kommitté fastställa
graderingsregler.

- Att fungera såsom medlare vid eventuella motsätt-
ningar inom föreningens medlemsklubbar.

- Att vara medlemsklubbarnas kontaktorgan med Inter-
national Karate Organization (IKO).

Karateundervisningen ska inriktas på att utveckla indi-
viden positivt i såväl fysiskt och psykiskt som i socialt
och kulturellt avseende.

Karateundervisnigen ska utformas och organiseras så, att
den i någon form blir tillgänglig för alla oavsett kön och
ålder och kan ge varje utövare utbyte med hänsyn till var
och ens egna värderingar.

Föreningen ska i möjligaste mån anpassa sin idrottspolitik
till rådande inställning inom svenska organisationer, samt
eftersträva fredlig samverkan med andra karatestilar och
organisationer inom och utom Sverige.

3. Medlemskap
3.1 Alla klubbar som utövar Kyokushin karate i Sverige

kan erhålla medlemskap. Klubbarna ska vara or-
ganiserade enligt demokratiska principer, varvid
individuellt inflytande och ansvarstagande efter-
strävas i gemensamma angelägenheter.

Klubb som erhållit medlemskap kan uteslutas från
organisation av ett styrelsebeslut.

Uteslutning kan överklagas skriftligen inom en månad
sedan man delgivits beslut om uteslutning. Ärendet be-
handlas av nästkommande årsmöte.

3.2 Klubbar som söker medlemskap ska bifoga kopia
på klubbstadgar och sammanställning över klubb-
styrelse samt gehörighetsbevis för instruktörerna.
SKKs styrelse ska ta ställning till ansökan inom två
månader efter att ansökan har mottagits. Styrelsen

kan därefter bevilja provisoriskt medlemskap. Pro-
visoriska medlemmar kan delta i tävlingar inom
SKK samt äger tillträde till prsmöte, dock utan röst-
rätt. Fast medlemskap kan beviljas av årsmöte ef-
ter provisoriskt medlemskap i minst sex månader.

3.3 Medlemsklubb som vill söka utträde ur föreningen,
ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed att ha lämnat föreningen omedelbart.

3.4 Medlemsklubb och dess individuella medlemmar:
- har rätt att delta i möten och andra samman-

komster som anordnas av medlemmarna,
- har rätt till fortlöpande information om fören-

ingens angelägenheter
- ska följa föreningens stadgar samt beslut som i

vederbörlig ordning har fattats av organ inom
föreningen,

- har inte rätt till del av föreningens behållning
eller egendom vid upplösning av föreningen,

- har rätt att delta i av föreningen programme-
rade tävlingar under de former som är veder-
tagna inom föreningen och på samma villkor
som gäller för övriga medlemmar,

- anses ej representera SKK i täcling eller uppvis-
ning utan medgivande av styrelsen, om täv-
lingen eller uppvisningen arrangeras utanför
Sverige.

Medlemsklubb ska utan dröjsmål betala den årsavgift som
bestämts av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från av-
gifter.

Riksmästerskap får endast på uppdrag av styrel-
sen arrangeras av medlem.

4.0 Övergång av medlemmar till annan klubb inom till
SKK anslutna klubbar

4.1 För den enskilde medlemmen gäller att:
- att medlem inte ska ha några oklara ekonomiska

punkter på sin nuvarande klubb.
- att klubbledningarna från berörda klubbar ska

vara informerade angående den planerade över-
gången.

- att om berörda klubbar ej är överens, tillåts inte
medlem tävla mot sin gamla klubb inom ett
halvt år efter övergången.

5.0 Medlemsavgifter
Medlemmar som inte erlagt årsavgiften efter två skrift-
liga påminnelser blir automatiskt uteslutna från organi-
sationen tills full betalning erlagts. Styrelsen kan dock
bevilja dispens vid speciella fall.

6.0 Rösträtt
6.1 Alla fasta medlemsklubbar äger rätt att rösta vid

årsmötet, förutsatt att årsavgifterna har erlagts i tid.

6.2 Provisoriska medlemsklubbar har ingen rösträtt,
men kan sända en representant till årsmötet.



SWEDISH KARATE KYOKUSHINKAI

7.0 Beslutsrätt

SKKs beslutande organ är följande:
7.1 Årsmötet
7.2 Styrelsen

8.0 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den
ska inom föreningens stadgar verka för föreningens fram-
åtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

8.1 Det åligger styrelsen att särskilt:
- tillse att för föreningen bindande regler iakttas,
- verkställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom fören-

ingen,
- ansvara för och förvalta föreningens medel och

förbereda årsmötet

8.2 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, se-
kreterare, kassör och två (2) ledamöter

8.3 Postgirot ska tecknas av ordförande och kassör var
för sig.

8.4 Styrelsen ska kunna tillsätta kommittéer av olika
slag.

8.5 Ordförande ska representera organisationen i ären-
den som berör personer och organisationer utan-
för SKK.

8.6 Ordförande ska ensam inneha attesteringsrätten.
Utgifter som berör ordförande ska attesteras av vice
ordförande.

8.7 En valberedning bestående av minst två (2) perso-
ner ska väljas av årsmötet.

8.8 Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter
kallats till sammanträdet och minst tre (3) stycken
av dem är närvarande.
Vid sammanträde ska protokoll föras.

8.9 Ordförande är föreningens officiella representant.
Ordförande leder styrelsens förhandlingar och ar-
bete samt övervakar att såväl föreningens stadgar
som övrig för föreningen bindande regler efterlevs
och fattade beslut verkställs. Har ordförande för-
hinder träder vice ordförande in i ordförandens
ställe. Övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland sty-
relsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande,
varvid dock nedan angivna uppgifter ankommer
på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren
Att förbereda styrelsen sammanträden och fören-
ingens möten
Att föra protokoll över styrelsens sammanträden
Att registrera och förvara skrivelser
Att om ordförande inte bestämmer annat, under-
teckna utgående skrivelser och förvara kopior av
dessa; samt
Att årligen upprätt förslag till verksamhetsberät-
telse för föreningen.

Sekreterarens administrativa arbetsuppgifter kan
delegeras till kansliet av styrelsen. Sekreteraren
fungerar då som en ordinarie styrelseledamot.

Kassören
Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna
avgifter;
Att se till att föreningen söker de bidrag från stat,
kommun och idrottsorganisationer med flera som
finns att få;
Att driva in fodringar och verkställa utbetalningar
för föreningen samt se till att det finns verifikatio-
ner över dessa;
Att svara för föreningens bokföring vilket innebär
skyldighet att föra kassabok över föreningens rä-
kenskaper;
Att i förekommande fall lämna särskild uppgift,
upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- res-
pektive kontrolluppgifter;
Att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar;
Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteck-
ning.

8.10 Styrelsen äger rätt att underkänna graderingar vilka
ej har avlagts enligt tekniska kommitténs riktlinjer.

9.0 Verksamhets- och räkenskapsår

9.1 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden
1 januari till 31 december.

9.2 Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till
och med årsmötet påföljande år.

10. Revision

Årsmötet väljer två (2) revisorer för verksamhetsperio-
den.

10.1 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna förening-
ens räkenskaper, årsmötets- och styrelseprotokoll,
medlemsmatrikel och övriga handlingar, som re-
visorerna önskar ta del av, när helst de så begär,
samt när det gäller revision av förvaltningen för
det senaste räkenskapsåret, senast en månad före
årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för dt senaste verksamhets- och räken-
skapsåret samt till styrelsen överlämna revisions-
berättelse senast 14 dagar före årsmötet.

11.0 Stadgefrågor med mera

11.1 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upp-
lösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet avgivna röster biträder beslutet.
Möte, som utlyst för prövning av sådan fråga, får
besluta om bildande eller nedläggning av sektion.
I sådant fall behövs endast enkel majoritet för be-
slutet.
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11.2 Ordförande och sekreterare ska tillse att stadgar,
föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för
medlemmarna.

11.3 Årsmötet ska hållas en gång om året. Platsen för
årsmötet ska ha bestämts av det föregående års-
mötet. SKKs möten är årsmötet eller om behovet
påkallar extraårsmötet.

11.4 Årsmötet ska välja styrelsen, godkänna eller avslå
SKKs stadgar eller ändringar av dessa, bestämma i
ärenden rörande karate, godkänna medlemskap av
nya klubbar samt diskutera och rösta i allmänna
frågor kring karate.

11.5 Årsmöte ska diskutera och rösta endast i frågor som
förekommer på dagordningen eller i ärende som
eventuellt upptas på dagordningen innan mötets
början. Sådana ärenden ska godkännas av de när-
varande röstberättigade medlemmarnas majoritet.

11.6 Minst två månader innan kommande årsmöte ska
sekreteraren inbjuda alla klubbar att komma med
förslag som de önskar uppta på dagordningen. Se-
nast 14 dagar före årsmötet ska klubbarna tillställas
dagordningen samt styrelsens årsberättelse och
ekonomisk redovisning.

11.7 Varje klubb äger rätt att sända två representanter
av vilka endast en har röst- och yttranderätt.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberätti-
gade medlemmar som närvarar på mötet.

11.8 Varje klubbrepresentant ska uppvisa skriftlig full-
makt innan årsmötet. Klubbens styrelseledamöter
är undantagna denna skyldighet. Utom den egna
klubben kan samma person ha fullmakt från maxi-
malt två andra klubbar. Beslut fattas i alla frågor
vid årsmötet av majoriteten av de närvarande.

11.9 Medlemmar av styrelsen äger inte rätt att rösta. I
fall där avgörande ej kan ske på grund av lika an-
tal röster för och emot, ska mötets ordförande äga
rätt till avgörande i fråga. Sluten omröstning kan
begäras av minst en tredjedel av de närvarande
röstberättigande.

11.10 Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen eller
av minst hälften av organisationens medlemmar.
Mötesplatsen ska i båda fallen bestämmas av sty-
relsen. I fall där två tredjedelar av medlems-
klubbarna begär extra årsmöte ska dylikt hållas inte
senare än två månader från det datum sådan begä-
ran tillsänts ordförande per brev med mottagnings-
bevis. Fullständig redogörelse ska bifogas en sådan
begäran.

11.11 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för

mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande

skall justera mötesprotokollet samt röst-
räknare.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resul-
tat- och balansräkningar för det senaste verk-
samhetsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens och
sektionsstyrelsernas förvaltning under det se-
naste räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den
tidrevisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt bud-

get för det kommande verksamhetsåret.
11. Val av

a) Halva styrelsen för en period av två (2)
år. Ordförande, sekreterare och en leda-
mot väljs på årsmöte som inträffar på
jämna år. Vice ordförande, kassör, en le-
damot samt styrelsesuppleant väljs på
årsmöte som inträffar på udda år.

b) Två revisorer jämte suppleant för en tid
av ett år.

c) Inval av nya klubbar samt inval med pro-
visoriskt medlemskap.

12.0 Ersättning för styrelsearbete

Styrelsens medlemmar arbetar ideellt och erhåller ingen
annan ersättning än faktiska i samband med utövande av
deras befattning.

13.0 Tekniska kommittén

13.1 Tekniska kommittén ska utses av styrelsen för SKK.
Medlem i tekniska kommittén kan endast aktiv
karateutövare bli. Utövaren ska dessutom inneha
minst 2:a dan. Medlem i tekniska kommittén ska
vara permanent bosatt sedan ett år i landet. Styrel-
sen ska inneha rätten att ersätta vilken person som
helst i tekniska kommittén om skäl därtill uppkom-
mer. Tekniska kommittén ska utse sin egen ordfö-
rande som ständig adjungerad till styrelsens sam-
manträden. Posten innehas i ett år, varefter omval
ska ske. Tekniska kommittén ordförande har fäl-
lande röst vid kommitténs möten. Styrelsens sekre-
terare ska verka som sekreterare även för tekniska
kommittén.

13.2 Tekniska kommittén uppgifter är:
1) att verka som rådgivande organ för styrelsen

i alla ärenden rörande karateteknik.
2) Att föreslå och godkänna graderingar högre

än 1 kyu.
3) Att utse landslagscoach för en period av 1 år.
4) Att utarbeta befattningsbeskrivning för

coachen.

14.0 Internationell representant
14.1 Internationell representant ska utses av SKKs sty-
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relse i samband med IKO och EKO. Posten innehas
två år varefter omval ska ske. Representanten ska
vara internationellt erkänd och accepterad.

14.2 Internationella representanten ska representera
SKKs åsikter i internationella möten, kontakter med
mera.

15.0 Ändringar i stadgarna

Stadgarna kan endast ändras vid ett årsmöte. Förslag till
stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda genom brev
med mottagningsbevis senast 30 dagar innan mötet.
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1. ALLMÄNNA REGLER FÖR DELTAGANDE

1.1 Reglerna omfattar både män och kvinnor.
1.2 Minimiålder för deltagande är 18 år.
1.3 Maximiålder för deltagande avgörs av tävlingsläkaren, som undersöker samtliga tävlande innan elimineringarna

börjar.
1.4 Tävlingsläkaren avgör även lägsta vikt för deltagande i lättvikt vid det aktuella tillfället.
1.5 Medlemmar i European Kyokushin Organization [EKO] skall inneha minst 4:e Kyu för att kunna deltaga i täv-

lingar. I de fall tävlingen är öppen för andra organisationer skall deltagare skriftligen garantera att han/hon har
tränat minst två år.

1.6 Vid förlust på Knock-Down [K.O.] skall det noteras i den tävlandes nationella eller europeiska tävlingspass. Efter
förlust på K.O. är den tävlande förhindrad att deltaga i tävlingar i sex månader

2. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1 De tävlande skall bära en ren och vit karate-gi.
Under matchens gång skall en av dem bära dessutom ett extra rött bälte, eller ett rött band fastsatt i bältet. Den
andra skall endast bära sitt eget bälte.

2.2 Finger och tånaglar skall vara kortklippta. Skydd för ljumsken för både män och kvinnor är obligatoriskt. Kvinnor
skall dessutom bära bröstskydd. Tandskydd är frivilligt. Inga andra skydd är tillåtna.

2.3 Glasögon är ej tillåtna. Kontaktlinser får användas.
2.4 Allt eventuellt bandage som tillkommer under tävlingens gång, på grund av skador, skall godkännas av tävlings-

läkaren och huvuddomaren. Deras beslut är slutgiltigt.
Inget stöd, bandage eller tejp är tillåtet principiellt i första omgången.

2.5 Alla eventuella modifikationer av tävlingsreglerna på grund av t.ex. organisationslandets lagar skall skriftligen
meddelas i inbjudan.

2.6 Vare sig EKO eller dess officiella representanter åtar sig någon form av ansvar för skada eller olyckshändelse som
uppkommer i samband med tävlingen.
All eventuell försäkring tecknas av de tävlande själva.

3. TÄVLINGSYTAN

3.1 Tävlingsytan skall vara 8x8 meter. Ytan skall omges av ett säkerhetsområde 1 meter utanför matchytan. Om match-
ytan är upphöjd från marken skall säkerhetsområdet vara minst 3 meter.

3.2 Startposition för tävlande samt domarnas plats skall markeras enligt tilläggsbestämmelserna i slutet av reglerna.
3.3 Tävlingsytan skall vara av typ olympisk judomatta.

4. VIKTKLASSER

4.1 För män gäller följande fyra viktkategorier i alla matcher.
Kategori-1 Lättvikt tom 70 kg
Kategori-2 Mellanvikt över 70 kg till och med 80 kg
Kategori-3 Tungvikt över 80 kg
Kategori-4 Öppen ingen viktindelning

4.2 För kvinnor gäller följande två viktkategorier i alla matcher:
Kategori-1 Lättvikt till och med 60 kg
Kategori-1 Tungvikt över 60 kg

5. MATCHDOMARE OCH DOMARE

5.1 Alla matcher skall  ledas av en matchdomare och fyra hörndomare. Matchdomaren ger alla kommandoorden.
5.2 Vid ett domslut skall alla domare ha en röst.
5.3 Matchdomaren har tillika en röst.



5.4 Officiell klädsel för domare och funktionärer är följande:
Alla domare:  Svarta byxor, blå skjorta, vit flyga.
Övriga funktionärer: Svarta byxor, vit skjorta, blå slips.

6. MATCHTIDEN

6.1 Varje match skall vara i tre (3) minuter.
6.2 Om matchen slutar oavgjort, tillämpas en förlängning av 2 minuter.
6.3 Slutar även  förlängningen oavgjort utses vinnaren på följande sätt:

Män: I lättvikt och mellanvikt utses till vinnare den som väger minst 5 kg mindre. I tungvikt och öppenklass: minst
10 kg mindre.
Damer: I båda viktklasserna minst 3 kg mindre

6.4 Kan det inte fällas ett avgörande genom viktskillnad, skall den som har lyckats bryta flest antal brädor i tameshiwari
dömas till vinnare. Detta gäller endast män. Damer har för närvarande inte tameshiwari.

6.5 Visar det sig att de tävlande har lika antal  i tameshiwari, skall en extra förlängning på två (2) minuter tillämpas. I
denna sista förlängning skall alla domare indikera en vinnare.

7. TIDTAGNING

7.1 Tidtagningen startar när matchdomaren utropar Kamaete-Hajime. Tiduret stoppas endast om så matchdomaren
ropar Yame eller vid full tid.

7.2 En röd påse fylld med bönor skall kastas in på mattan vid full tid samtidigt med ljudsignalen.

8. KRITERIER FÖR DOMSLUT

Vinnaren utses på basis av Ippon (full poäng), eller Waza-ari (halv poäng).
8.1 Full poäng (IPPON)

8.1.1 All tillåten teknik som omöjliggör fortsatt kamp för motståndaren i mer än tre (3) sek. (Räkningen skall utföras
på följande sätt: ettusen ett...ettusen två.. ettusen tre.)

8.1.2 När någon av de tävlande meddelar att han/ hon inte kan/vill fortsätta kampen.
8.1.3 Diskvalificering resulterar automatiskt i vinst för motståndaren

8.2 Halvpoäng ( WAZA-ARI)
8.2.1 All tillåten teknik som stoppar motståndaren från fortsatt kamp upp till tre (3) sekunder.

Efter en waza-ari får den tävlande fortsätta endast  om domarna anser  att det kan ske utan hälsorisk. I de fall
där tekniken har utförts mot huvudet, skall tävlingsläkaren konsulteras som har befogenheter att stoppa den
tävlande från fortsatt kamp.

8.2.2 All teknik som får motståndaren att falla omkull och åtföljs av en godkänd välfokuserad teknik, utan kontakt,
skall resultera i WAZA-ARI.

8.3 Hantei
Vid frånvaro av Ippon eller Waza-Ari skall domarna utse en vinnare genom majoritetsbeslut, baserat på de tävlan-
des tekniska överlägsenhet och kampvilja.

9. FÖRBJUDNA HANDLINGAR OCH TEKNIKER

Följande handlingar och tekniker kan resultera i diskvalificering baserat på majoritetsbeslut av domarna.
Den diskvalificerade kan genom sin lagledare protestera mot domslutet hos sekretariatet. Protesten skall behandlas av
tävlingens överdomare, som efter konsultation med domarna kan antingen avslå eller ändra på domslutet. Överdomarens
beslut är slutgiltigt.
9.1 Attack mot huvudet, ansiktet, nacken med öppen hand, knytnäven eller någon annan del av armen. Dessa typer av

attack skall i princip resultera i diskvalificering.
9.2 Sparkar mot underlivet.
9.3 Attack med huvudet.
9.4 Direkt  attack mot knät och andra leder på kroppen.
9.5 Spark med knät medan den tävlande håller i gi, nacken eller huvudet.
9.6 Alla typer av attack mot ryggen.
9.7 Slag eller sparkar mot en liggande motståndare, utom t.ex. efter en svepning som åtföljs av en teknik utan kontakt.
9.8 Attack från liggande position. Får ej förväxlas med försvar mot attack från en stående motståndare.
9.9 Gripa tag i eller hålla fast motståndarens Karate-gi.
9.10 Underlåtenhet att åtlyda domarens anvisningar under matchen.
9.11 Alla andra tekniker eller handlingar domarna anser vara olämpliga.



10. VARNINGAR

Följande handlingar kan resultera i varning efter majoritetsbeslut av domarna.
10.1 Upprepad mattflykt eller uppenbara försök att få tiden att gå.
10.2 Fösa motståndaren med öppen hand.
10.3 Upprepat dåligt eller våldsamt uppträdande
10.4 Undvikande av kamp i mer än 30 sekunder. Detta  kan även resultera i diskvalificering.

11. AUTOMATISK DISKVALIFICERING

Följande kan resultera i automatisk diskvalificering.
11.1 Tävlande som kommer för sent till start eller inte kommer alls.
11.2 Tävlande som undviker kamp efter tre uppmaningar av huvuddomaren. Skada som uppkommer under tävling ger

rätt till tillbakadragande från kampen efter konsultation av tävlingsläkaren. Beslutet är slutgiltigt för tävlingen i sin
helhet.

12. VARNINGARNAS ORDNINGSFÖLJD

Den stegvisa ordningen är följande:
BENÄMNING BETYDELSE MATCHDOMARENS TECKEN
CHUI-ICHI Första varningen Pekfinger riktad mot den tävlandes mage
CHUI-NI Andra varningen -”-
GENTEN-ICHI Första bestraffningen Pekfinger riktad mot den tävlandes ansikte
CHUI-ICHI Tredje varningen Pekfinger riktad mod den tävlandes mage
CHUI-NI Fjärde varningen -”-
GENTEN NI Andra bestraffningen Pekfinger riktad mot den tävlandes ansikte
SHIKKAKU Diskvalificering Pekfingret flyttas från ansiktet ut från matchytan
Samtliga varningar och bestraffningar skall noteras av sekretariatet.

13. TAMESHIWARI

13.1 Tameshiwari skall påbörjas normalt innan åttondelsfinalen.
13.2 Materialet  skall bestå av cederträ 330mm x 210mm x 24 mm. Överdomaren skall kontrollera att plankorna följer

EKO standard.
13.3 Antalet sönderslagna plankor ger antalet  poäng, en för varje planka. Vinnaren av Tameshiwari-tävlingen behöver

inte vara samma som vinnaren av hela tävlingen.
13.4 Samtliga tävlande skall bryta ett minimum av två plankor i varje av de fyra momenten som följer nedan:

SEIKEN (Knutnäven) Innan åttondelsfinalen
SHUTO (Handkanten) Innan kvartsfinalen
HIJI (Armbågen) Innan semifinalen
SOKUTO (Yttre fotkanten) Innan finalen

13.5 Den tävlande kan välja mellan att bryta minimum två, eller ett obegränsat antal plankor i första försöket.
Misslyckas han kan ett nytt försök göras, denna gång med minimumkravet av två plankor.
Lyckas han inte klara av detta får han noll poäng.

13.6 Endast underlag som tillhandahålls av tävlingsarrangören får användas.
13.7 Den tävlande får ej beröra vare sig stödet eller plankorna. Endast funktionär får beröra plankorna.
13.8 Endast av domaren godkänd handduk eller skydd får användas.
13.9 Maximitiden för utförande av den aktuella tameshiwarin är två (2) minuter. En ljudsignal skall ges 30 sekunder

innan tidens utgång.
Mer en två minuter betraktas som misslyckande, 0 poäng.

13.10 I fall av lika antal brutna plankor skall den lättare av de två, eller fler tävlande utropas som vinnare. Se 6.3.
Uppfyller ingen kravet för viktskillnad skall det beordras en ny omgång, nu med  valfri teknik. Den valfria tekni-
ken skall lämnas in skriftligt till sekretariatet tillsammans med de önskade antalet plankor den tävlande ämnar
bryta.

13.11 Efter ett lyckat försök skall den tävlande sätta sig i Seiza. I annat fall förblir han stående.



14. HUVUD- OCH HÖRNDOMARNAS SIGNALER OCH KOMMENDERINGAR

14.1 KUMITE  KOMMENDERINGAR
UTROP SIGNAL
Början av en match.
NAKAI Matchdomaren kallar  de tävlande till startpositionen
SHIRO Vit, den första att beträda mattan
AKA Röd, den andra att beträda mattan
SHOMEN NI REI Tävlande vänder sig mot hedersläktaren och bugar
SHUSHIN NI REI Tävlande vänder sig mot matchdomaren och bugar
OTAGAI NI REI Tävlande vänder sig mot varandra och bugar
KAMAETE Tävlande intar kampposition
HAJIME Matchen startar. (Matchdomaren slår Gyaku-tski)

Under pågående match.
YAME Kampen upphör omgående
KAMAETE Efter Yame; inta kampposition igen
ZOKKO Fortsätt kampen igen
ZOKKO Kämpa! (När de tävlande avvaktar för länge)
FUKUSHIN SHUGO Matchdomaren kallar till sig hörndomarna
ENCHOSEN Förlängning av en match

Beteckning av regelbrott:
GANMEN-KOGEI/GANMEN Attack mot ansiktet med handen eller armbågen
TSUKAMI Fasthållning i karate-gi
SHOTEI-OSHI/SHOTEI Fösa motståndaren framför sig med öppen hand
KINTEKI-KOGEKI Spark mot ljumsken
ZUTZUKI Attack med huvudet

Utrop av regelbrott:
Matchdomaren tilltalar den som har felat med Aka eller Shiro och utropar bestraffningen enligt följande:
Till exempel ” Aka, tsukami, chui-ichi”.
Den tilltalade skall svara med ” Osu ”.

Utrop av en full och en halv poäng:
IPPON. Matchdomaren vänder sig mot vinnaren och utropar Aka eller Shiro med den utförda tekniken.
Till exempel ”Aka, migi-mawashi-geri, Ippon.”
WAZA-ARI Effektiv teknik som skadar motståndaren, men inte i samma utsträckning som Ippon. Waza-ari utropas

på samma sätt som Ippon.
Till exempel ”Shiro, migi-mae-geri, Waza-ari.”
Två Waza-ari resulterar i en Ippon.
Utropet sker omgående efter att man har dömt Waza-ari åtföljd direkt av Awasete Ippon.

HANTEI:
När ingen av de tävlande har lyckats erövra vare sig Waza-ari eller Ippon, utses vinnaren på fäljande sätt:
YAME Stoppa matchen
SHOMEN-MUITE Tävlande vänder sig mot hedersläktaren
HANTEI-O-ONEGAI-
SHIMASU Hörndomarna förbereder sig att använda sina flaggor.
HANTEI Matchdomaren avkräver ett domslut från hörndomarna
SHIRO/AKA Hörndomarna visar nu röd eller vit flagga genom att lyfta flaggan över huvudet samtidigt.
HIKIWAKE Oavgjort. Hörndomaren korsar båda flaggorna framför sig neråt.
ICHI, NI, SAN, SHI Räkna flaggorna högt.
SHUSHIN AKA/SHIRO eller HIKIWAKE Matchdomaren utropar det aktuella domslutet.

Tillvägagångsättet av ett domarbeslut:
Huvuddomaren räknar flaggorna högt och tillfogar sitt eget beslut, lyfter sin arm högt mot vinnaren. I fall av oavgjort
korsar han sina armar framför sig, snett neråt, med knutna nävar.
T ex. ”Hikiwake ichi; Shiro ichi, ni, san; Shushin Shiro” I detta fall vinner Shiro med 4-0.

” Shiro ichi, ni; Hikiwake ichi, ni; Shushin Hikiwake”. I detta fall är det oavgjort.
Domslut fattas alltid på enkel majoritet av domarrösterna.



Matchens slut:
Matchdomaren utropar segraren. Detta är slutet på en match.
SHOMEN NI REI
SHUSHIN NI REI Samma som i början av matchen
OTAGAI NI REI
AKASHU Tävlande skakar hand med varandra och lämnar mattan.

14.2 KUMITE DOMARSIGNALER (Hörndomare ):
IPPON, domaren lyfter sin flagga i 45 grader uppåt, rött eller vitt.
WAZA-ARI, domaren lyfter sin flagga horisontellt utåt, rött eller vitt
CHUI, domaren vinkar med flaggan, rött eller vitt, upp och ner åt sidan
JOGAI (steg utanför mattan), domaren pekar mot golvet med sin flagga snett utåt
TORIMASEN (ingen poäng), domaren korsar flaggorna neråt framför sig och vinkar in och ut.
MIENAI (såg inget), domaren korsar båda flaggorna framför ögonen.

14.3 TAMESHIWARI KOMMENDERINGAR:
Att starta Tameshiwari:
SHOMEN NI RI Samma som i början av en kamp
MAWATTE REI Helt om och säg Osu
ICHI TSUITE Var beredd
HAJIME Starta brytningstekniken
Utrop av resultat:
KANSUI Alla plankor är brutna. Domaren höjer sin arm i 45 grader. Utropar den tävlandes startnummer och antalet

plankor.
SHIPPAI Domaren korsar armarna framför kroppen och svänger ut och in som en indikation på att försöket har miss-

lyckats.

15. BYTE AV DOMARUPPSÄTTNING MELLAN TVÅ MATCHER
FUKUSHIN SHUGO Kalla alla domare tillsammans
MAWATE MIGI Domarna gör höger om
Domarna roterar nu åt höger runt mattan till sidan av tävlingsytan och ställer sig mot den nya domaruppsättningen på
andra sidan mattan. Matchdomaren i den nya uppsättningen avger följande kommendering:
SHIMPAN NI REI Buga mot de avgående domarna
MAWATTE MIGI Samtliga domare gör höger om och den uppsättningen intar startpositionen av de avgående

domarna, vilka lämnar mattan.

OBS!!
Händelser som icke omfattas av dessa regler skall diskuteras mellan domarna och tävlingens överdomare. Deras beslut är
slutgiltigt.
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Tillämpning av EKOs tävlingsregler för Kyokushin Kumite i Sverige
1997

Dessa paragrafer gäller i Sverige som tillägg eller ersätter i förekommande fall EKOs officiella regler. Ändringar kan
endast göras av SKKs Tekniska kommitté. Varje tillägg hänvisar till motsvarande paragraf i EKOs original regler.

1.5 Tävlingsdeltagare skall inneha minst 8:e kyu.
1.6 Tävlande är förhindrad att tävla i sex månader efter att ha blivit medvetslös, oavsett det lett till vinst eller för-

lust i den aktuella matchen. Tävlingsläkaren är suverän i sitt utlåtande.

2.1 Om arrangören så önskar skall de tävlande använda rött respektive vitt bälte under matcherna.
2.2 Tävlande skall bära benskydd som täcker foten, handskar av typ ”säckhandske” samt ljumskskydd.

Kvinnor skall dessutom bära bröstskydd, samt benskydd.

3.3 Tävlingsytan bör vara av olympisk judomatta.

4.1 Viktklasser vid RM för män är följande: t o m -70 kg, t o m 80 kg, över 80 kg
4.2 Viktklasser för kvinnor  är följande: t o m -60 kg,- över 60 kg

5.1 Matcherna kan även genomföras med tre domare utan flaggor. En matchdomare, en spegeldomare, en kant-
domare som rör sig långsamt, längs matchytans kantlinje mitt emot matchdomarens startposition.

6.1 Arrangören bestämmer om matchtiden. Två eller tre minuter.
6.2 Om matchen slutar oavgjort, tillämpas en förlängning på två minuter. Är förlängningen oavgjord tillämpas

ytterligare en förlängning, varefter det måste utses en vinnare.
Vid lagtävling tillämpas inga förlängningar. Vid oavgjort efter ordinarie matchtid och om det skiljer sig mer en
10 kg för herrar, fem kg för damer, mellan de tävlande, vinner den lättare. Annars slutar den individuella mat-
chen i lagkampen oavgjort.

6.4 Tameshiwari tillämpas ej.

8.0 Tävlingens avsikt:
De tävlande skall försöka vinna matchen genom att med hand eller fotteknik göra Ippon eller Waza-ari, alterna-
tivt nå arbetsseger (genom att vara fysiskt, tekniskt och eller mentalt bättre). Vid erhållande av en Ippon eller
Waza-ari förklaras den tävlande som vinnare och matchen avslutas. Om någon av de tävlande vid matchens slut
har en eller inga Waza-ari ske omröstning (hantei) för att utse vinnaren.

8.1 En halv poäng Waza-ari skall ges i följande fall:
8.1.1. Spark mot huvudet som utförs med god form och kontroll
8.1.2 Fotsvep eller nedtagning som åtföljs av omedelbar, godkänd uppföljningsteknik, slag mot kroppen.
8.1.3 För slag och sparkar  mot kroppen och låren utdelas  vanligtvis ej poäng, men dessa tekniker kan man ta

hänsyn till i den slutliga bedömningen av en jämn match. En halv poäng kan dock utdelas om en tävlande
med hjälp av slag och sparktekniker drivit sin motståndare bakåt och ut från tävlingsytan. Detta sker exem-
pelvis när motståndaren är utmattad, har dålig kampvilja eller helt saknar tillräcklig erfarenhet.

8.1.4 Om en tävlande, som genom trötthet eller avsaknad av blockeringsförmåga, är dömd av domarna som oför-
mögen att skydda sig själv tillräckligt för att undvika skada mot en överlägsen motståndare, kan en halv
poäng ges till denne.  Detta gör det möjligt för domarna att ingripa på ett tidigt stadium om en tävlande är i
fara av den ackumulerade effekten av slag och sparktekniker.

8.2 En full poäng skall ges i följande fall:
Om en tävlande träffas av en teknik i mellangärdet eller på låren och blir tillfälligt oförmögen att fortsätta mat-
chen, kan en full poäng ges. Detta förutsätter att tekniken inte enskilt var dömd för hård av domarna. Istället
sker det som en konsekvens av de tävlandes trötthet och totala oförmåga att skydda sig på ett ändamålsenligt
sätt.
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Detta händer oftast när den tävlande är mycket trött och lämnar sig öppen för flera attacker eller inte kan
spänna musklerna för att ta ens en kontrollerad teknik.

8.3 Vid röstning om matchresultatet ”Hantei”, skall domarna ta hänsyn till följande:
8.3.1 Poängställningen
8.3.2 Antal varningar, Chui och Genten som har utdelats under matchen
8.3.3 Styrkan och den tekniska förmågan  som den tävlande har visat under matchen, samt överlägsenhet i

antal tekniker som har träffat motståndaren på kropp och lår.
8.3.4 Om tävlande har erhållit en halv poäng under matchen, och motståndaren ingen, betyder det inte att

han/hon automatiskt vinner. Motståndaren kan ha visat i övrigt så överlägsen teknik, fysisk och psykisk
styrka  att matchen slutar oavgjort. Har man erhållit en Waza-ari i en match, kan man dock inte förlora
den på teknisk underlägsenhet.

8.3.5 Om tävlande har erhållit en halv poäng samt Genten-Ichi och motståndaren är poänglös och inte har
visat någon påtaglig överlägsenhet vare sig fysiskt eller psykiskt, bör matchen även i detta fall dömas
oavgjord. Är den tävlande klart överlägsen bör han/hon kunna dömas  som vinnare trots varningar.

8.4 Vid Hantei skall domarna utse en vinnare genom majoritetsbeslut.

9.1 Överdriven hård kontakt, attack mot huvudet, ansiktet, nacken med öppen hand, knytnäve eller någon
annan del av armen bör i princip resultera i diskvalificering.

12.1 Tillsägelse vid ringa regelöverträdelser är i princip obegränsad.

13. 0 Tameshiwari behöver ej tillämpas.
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Tillägg för lag- och katatävlingar i Sverige
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KYOKUSHIN KUMITE, HERRAR

Laget ska bestå av tre (3) tävlande och max två (2) reserver som fyllt 18 år och innehar 8:e kyu.
De tre tävlande ska väga in i var sin viktklass. -70 kg, -80 kg och +80 kg. Därefter möter de sina motståndaren i
respektive viktklasser ur motståndarlaget.
Lättare tävlande kan tävla i högre viktklass. Vid oavgjort i sådan match vinner den lättare vid 10 kg:s viktskillnad.
Reserverna deltar på samma villkor som ordinarie tävlande. Med andra ord kan en lättviktsreserv ersätta t ex lätt- och
mellanvikt, en mellanviktsreserv kan ersätta mellan- och tungvikt medan en tungviktsreserv bara kan ersätta tung-
vikstävlande.

KYOKUSHIN KUMITE, DAMER

Laget ska bestå av tre (3) tävlande och max två (2) reserver som fyllt 18 år och innehar 8:e kyu.
Vid oavgjord match vinner den lättare vid 5 kg:s viktskillnad.

WKF/FMK KUMITE, DAMER OCH HERRAR

Laget ska bestå av tre (3) tävlande och max två (2) reserver som fyllt 16 år.

KATA, DAMER OCH HERRAR DAMER

Den tävlande, som ska vara minst 12 år, gör två (2) eller tre (3) kator efter eget val beroende på antal tävlande.
Två kator vid max 16 st tävlande, tre kator vid fler än 16 tävlande. Bedömning i 20 bedömningssteg, t ex mellan 7.0 och
9.0.


