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Dispens kan ges från reglerna för Kyokushin Karate enligt nedan. 
 
Tävling där alla möter alla. Vid tävling där alla möter alla gäller vinst enl följande: 
1. Antal vunna matcher, ingen match får vara oavgjorda. 2. Mesta gjorda antal poäng. 
3. Flest höga poäng. 4. Individuellt möte. 
 
Lagtävling (3 eller 5-manna lag): Herrar 3 minuters matchtid+vikt (vid oavgjort och 
7 kilos skillnad vinner den lättare annars en 2 minuters förlängning). 
Damer 3 minuters matchtid+vikt (vid oavgjort och 5 kilos skillnad vinner den lättare 
annars en 2 minuters förlängning). 
 
Kyokushin Kumite (Tid: 3+2+2+tameshiwari/vikt+2 minuter). MInst 8 Kyu. Minst 
18 år fyllda. Är i sak detsamma som  Kyokushin Karate-reglerna men med mindre 
krav på kontakt för poäng mot kroppen. Skydd: Handskar, benskydd, bröstskydd och 
suspensoar. 
Poängkriteria: Wazaari vid hög spark med kontroll, svep med uppföljning, blir driven 
ut ur matchytan samt om teknisk överlägsenhet/ trötthet gör försvar omöjligt. Ippon 
ges vid två Wazaari och om uppenbar oförmåga att genomföra matchen finns till följd 
av motståndarens attacker. 
 
Kyokushin Poäng Kumite (Tid: 2+1 minut)  Minst 8 Kyu. Minst 15 år fyllda. 
Skydd: Handskar, benskydd, bröstskydd och suspensoar. 
Ej tillåten teknik: Jodan Hizageri, Jodan Maegeri, Jodan Ushiro Mawashigeri. 
Oändligt antal poäng kan ges. Mest poäng vinner matchen. Kan genomföras med två-
domars spegelsystem. Matchen stoppas vid poängutdelning. 
Poängkriteria: Ippon (2p) ges för hög spark samt svep med uppföljning. Wazaari (1p) 
ges för övriga hand och fottekniker. Poänggivande teknik ska vara en oblockerad, 
explosiv och kraftfull hand- eller fotteknik men utan annan kontakt än en markering. 
Ingen hårdare kontakt än en markering är tillåten. Mot huvudet tillåts aldrig mera  än 
skinkontakt. 
Vid varningar ges en Wazaari per Chui till den andra tävlanden. Vid en direkt Genten 
ges en Ippon till den andre tävlande. I övrigt enl reglerna för Kyokushin Kumite. 
 
Kyokushin Barn Kumite (Tid: 2 minuter delat i 1+1 minut med en ca30 sek paus) 
Minst10 år fyllda. Skydd: Handskar, benskydd, bröstskydd och suspensoar. 
Ej tillåten teknik: Jodan Hizageri, Jodan Maegeri, Jodan Ushiro Mawashigeri. 
Klassindelning sker efter anmälan baserat på i första hand kön, längd och vikt. 
Oändligt antal poäng kan ges. Mest poäng vinner matchen. Kan genomföras med två-
domars spegelsystem. Matchen stoppas vid poängutdelning. 
Poängkriteria: Ippon (2p) ges för hög spark och svep med uppföljning. Wazaari (1p) 
ges vid övriga hand och fottekniker. Poänggivande hand och fot tekniker ska vara en 
oblockerad, explosiv, tydligt markerad teknik men utan annan kontakt än som mest 
skinkontakt mot kroppen i markeringen. Ingen kontakt alls är tillåten mot huvudet. 
Vid varningar ges en Wazaari per Chui till den andra tävlanden. Vid en direkt Genten 
ges en Ippon till den andre tävlande. I övrigt enl reglerna för Kyokushin Kumite. 
 
 


