
Norrlandsmästerskap i Kumite och Kata lördag 26/10 2018 

 

Karatesällskapet Umeå Kyokushinkai bjuder in till Regionsmästerskap i Umeå. Mästerskapet är öppet 

för de klubbar som tillhör region nedre och övre Norr. Tävlingen kommer att äga rum i Kampsportens 

hus, Marielund, Umeå. 

Klasser i Kumite: 

Barn 

Ungdom 

Cadet 

Junior 

Senior 

SKK:s regler för de olika klasserna gäller. För senior kumite gäller samma matchtid som för juniorer. 

Tävlingskort är obligatoriskt för att ställa upp i kumite. Det gäller Ungdom, Cadet, Junior och Senior, 

inga undantag ges. Barn, Ungdom, Cadet och junior ska ha skriftligt intyg från målsman för att få 

ställa upp i Kumite. Giltig dokumentation (EKO-pass) av grad ska kunna uppvisas i samband med 

registrering (gäller enbart de som ska ställa upp i kumite). 

För fullständiga regler se: www.kyokushin.se 

 

Klasser i Kata: 

Barn och ungdom: Klass D och C. 

Cadet: Klass D och C. 

Junior: Klass D, C och B. 

Seniorer: Klass D, C och B. 

I barn-, ungdom-, cadet- och juniorkategorierna tävlar flickor och pojkar tillsammans. I 

seniorkategorin tävlar dam och herr i olika grupper. Vid få deltagare i seniorkategorin kan dam och 

herr komma att tävla tillsammans. 

 

Kata i respektive klass 

Klass D: T1-3 och P1. Valbar kata genom hela tävlingen. 

Klass C: Elimineringskata P2 och P3. Valbar kata P2-P5 och Tsuki no kata. 

Klass B: Elimineringskata: Gekisai Dai, Tsuki no kata, Yantsu. Valbar kata Gekisai Dai, Gekisai Sho, 

Tsuki no kata, Yantsu, Saiha. 

Valbar kata gäller från och med semifinal. I finalomgångar får samma kata visas i semi- och 

finalomgång. 

 

Tävlande kan bara ställa upp i en kataklass.  

 

Det är möjligt för tävlande att ställa upp i både Kata och Kumite. 

 

I anmälan ska följande finnas med: 

Namn 

Födelsedata 

Grad (ska kunna intygas vid registrering) 

http://www.kyokushin.se/
http://www.kyokushin.se/


Vikt (endast för kumite) 

Vilken kategori den tävlande önskar delta i, Kumite och/eller Kata samt respektive klass. 

För tävlande i kumite ska blanketten ”Hälsodeklaration inför tävling” lämnas in i samband med 

registrering. För tävlande i kumite under 18 år ska blanketten ”Intyg för minderåriga för att deltaga i 

kumite” lämnas in i samband med registrering. Blanketterna finns på SKK:s hemsida i kalendariet. 

OBS blanketterna ska vara ifyllda innan registrering och ej fyllas i under själva registreringen. Detta 

för att registreringen ska gå så fort och smidigt som möjligt.  

Hålltider: 

25/10 

kl 17.30-18.30 registrering och läkarundersökning. (OBS registrering på tävlingsdagen är endast 

öppen för de som ej har möjlighet att registrera sig den 25/10. För boende i Umeå är det 

obligatorisk registrering på fredag 25/10). 

 

26/10 

10.00 Registrering och läkarundersökning.  

 

11.00 Matchstart. Vi kommer att börja med kata och sedan kumite. Barn, ungdom, cadet och juniorer 

tävlar först och seniorer avslutar respektive kategori. 

 

Ett mer detaljerat schema kommer att presenteras närmare tävlingsdagen. 

 

Anmälan och frågor skickas till info@karatesallskapet.se 

  

Sista anmälningsdag: 10/10. OBS vänligen respektera sista anmälningsdag. 

Anmälningsavgift 200 kr. 

Betalning görs till: 

Bankgiro 437-9640 hos Länsförsäkringar 

eller via swish: 123 092 60 55. OBS betalning ska ha inkommit senast tre bankdagar innan tävling. 

Betalning under tävlingsdagen kommer inte att vara möjligt. 
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