
Norrlandsmästerskap i Kata lördag 14/11 2020 

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 Umeå energi 

Arena (Vatten). 

Klasser i Kata: 

Barn: Klass D 

Ungdom: Klass D och C 

Cadet: Klass D och C 

Junior: Klass D, C och B 

Senior: Klass D, C, B och A 

För seniorer och juniorer med grad 2:a kyu och högre är det bara möjligt att tävla i klass B eller A. 

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

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

komma att tävla tillsammans. 

Tävlande kan bara ställa upp i en kataklass.  

För fullständiga regler se: www.kyokushin.se 

 

Matchstart 11.00.  De olika kategorierna tävlar i följande ordning: Barn, ungdom, cadet, junior och 

senior.  

Ett mer detaljerat schema kommer att presenteras närmare tävlingsdagen. 

 

Förhållningsregler 

På grund av coronapandemin gäller förutom Folkhälsomyndighetens restriktioner följande: 

 Ingen publik tillåts (gäller även föräldrar). 

 I tävlingslokalen vistas bara de tävlande och en (1) coach från varje föreningen. 

 Coachen ansvarar för att föreningens tävlande följer gällande rekommendationer. 

 Ingen fikaförsäljning kommer att ske. 

 Ingen registrering innan tävling (betalning räknas som registrering). 

 Om förhållningsregler och rekommendationer inte följs kan tävlingen komma att avbrytas.  

 Eventuell avregistrering sker via mejl. För återbetalning av anmälningsavgift vänligen mejla: 

kassor@karatesallskapet.se  

 

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


Anmälan sker via: Anmälan (klicka för att följa länken)  

Frågor skickas till  

info@karatesallskapet.se 

  

Sista anmälningsdag: 30/10. 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. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1CX6t39GvrHHsZuPZqC8705ubr6f77GHPb5BGSrwJaws/viewform?ts=5f7a0c26&edit_requested=true
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