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1. Almene bestemmelser
Dette regulativ gælder for alle stævneaktiviteter afholdt af, eller i samarbejde med Dansk Karate Forbund.

Ansvar
Dommerudvalget og Stævneudvalget er i fællesskab ansvarlige for vedligeholdelse og opdatering af konkurrenceregulativet på baggrund af de i Forbundet til enhver tid gældende konkurrenceregler og de af hovedbestyrelsen fastlagte og vedtagne kriterier for stævner under Dansk
Karate Forbund.

Målgruppe
Konkurrenceregulativet henvender sig til alle som deltager i eller har ansvar for afvikling af
stævner under eller i samarbejde med Dansk Karate Forbund.

2. Stævner
Stævner under Dansk Karate Forbund
Stævneudvalget under Dansk Karate Forbund arrangerer og afvikler Danmarksmesterskaberne
samt andre mesterskaber i WKF regi (NM, EM eller VM) hvis de afholdes i Danmark i henhold til WKF regelsættet med et højt kvalitetsniveau. Samtidig kan stævneudvalget yde praktisk og/eller materiel støtte til afvikling af nationale/internationale stævner i Danmark, så disse
gradvist opgraderes samt økonomisk støtte, hvis forbundets budget tillader det..

3. Kategorier
Oversigt over kategorier
I appendix A-C i konkurrenceregulativet findes detaljeret oversigt over de officielle kategorier:
A. Kategorier Kata
B. Kategorier Kumite
C. Kategorier Shobu Ippon

Hold
Alle kæmpere på et hold skal have gyldig forbundslicens fra én og samme klub senest 4 uger
forud for stævnet.
Holdkata mix
Et kata-hold består altid af 3 kæmpere, som kan være både mænd og kvinder.
Holdkumite
Et kumite-hold består typisk af fire deltagere, hvoraf der er tre, der kæmper i hver runde. Et
hold kan dog få lov at deltage hvis holdet stiller med mindst to deltagere.
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Alder
Kæmperens alder på stævnets første dag er gældende for hele stævneperioden.

Deltagerantal
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at slå kategorier sammen med færre end 4 kæmpere eller
hold.

4. Kampregler
Stævner under eller i samarbejde med Dansk Karate Forbund afvikles efter seneste version af
forbundets danske kata- og kumite-WKF-regler.
Konkurrencerne afvikles efter elimineringssystem med opsamling. Deltagerne opdeles i to
puljer. Vinderne af hver pulje går til finalekampen om 1. og 2. pladsen. Taberne til puljevinderne i hver pulje kæmper opsamling i den respektive pulje. Der uddeles således to 3. pladser
i hver kategori. Hvis der er 4 eller færre deltagere i puljen, kan puljen afvikles efter Round
Robin regler.
Det er under ingen omstændigheder tilladt at benytte harpiks eller andet klæbemiddel på fødderne under kata- eller kumitekampe! Overtrædelse af denne sikkerhedsregel vil medføre
bortvisning af kæmperen fra stævnet.

Kata
Der skal i princippet udføres forskellige kata i hver runde. Kata, der er blevet udført én gang,
må ikke udføres igen.
Børn og unge
Af hensyn til yngre, og mindre øvede udøvere, gælder dog følgende:
 Børn (8-9 år) skal kunne udføre mindst 1 kata
 Børn (10-11 år) skal kunne udføre mindst 2 kata
 Børn (12-13 år) skal kunne udføre mindst 3 kata (f.eks. A-B-C).
 Hvis deltagerantallet i en af børnekategorierne 10-11 og 12-13 år medfører flere runder, og dermed krav om udførelse af flere forskellige kata end ovenstående, kan de
tidligere valgte kata udføres igen men den samme kata må ikke udføres 2 gange i træk.
Hold Kata
Hold kan bruge den samme kata i alle runder.
Der skal ikke vises bunkai i finalekampe.

Kumite
Varigheden af en kumite kamp er fastsat til:
 3 min for individuel U21 mænd, individuelle senior mænd og hold
 2 min for individuel ungsenior kvinder, individuel senior kvinde, junior og
kadet, hold kadetter, hold juniorer og hold kvinder
 2 min master kvinder og mænd
 1½ min for børn
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Kumite Hold
Før hver holdkamp skal holdets coach eller en repræsentant fra hvert hold, aflevere en holdopstilling til officialbordet. Holdopstillingen skal indeholde rækkefølgen på kæmperne, om holdet kæmper som AKA eller AO, og coachens underskrift. Rækkefølgen kan ændres fra runde
til runde, men må ikke ændres når opstillingen er afleveret til officialbordet.
*Se eksempel på holdkamp-sedler bagest i Konkurrenceregulativet.

Et hold bliver diskvalificeret, hvis holdet ændrer rækkefølgen, uden skriftligt at underrette
officialbordet.

Round Robin – Dansk Karate Forbund
Nedenstående regler, er gældende for individuelle kategorier hvor der vælges at kæmpe alle
mod alle, i stedet for elimineringsrunder.
Hver individuel kumite kategori og individuel kata kategori,
skal have min. 3 deltagere.
Der uddeles 1 guld, 1 sølv og 2 bronze medaljer, hvis muligt.
Individuel kumite – Round Robin
Point
Der tildeles 3 point til kæmper for vundet kamp
Der tildeles 0 point til kæmper for tabt kamp
Tie breaks
I tilfælde af uafgjort imellem 2 kæmpere, dvs. de har samme antal point, vil nedenstående
kriterier være gældende, i den rækkefølge de er angivet.
Det vil sige, er vinderen fundet efter første kriterier, vil de resterende kriterier ikke blive brugt
osv.
1. vinderen af kampen imellem de 2 kæmpere
2. flest scorede point i alle kampene
3. laveste scorede point imod kæmper, i alle kampe
4. Højeste antal scorede Ippons
5. Laveste antal scorede Ippons imod kæmper
6. Højeste antal scorede Waza-ari
7. Laveste antal scorede Waza-ara imod kæmper
8. Højeste antal scorede Yoku
9. Laveste antal scorede Yoku imod kæmper.
# Hvis stadigvæk uafgjort, kæmpes der en ekstra kamp
Individuel Kata – Round Robin
Point
Der tildeles 1 point til kæmper for vundet kamp
Der tildeles 0 point til kæmper for tabt kamp
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Tie breaks
I tilfælde hvor der er en uafgjort imellem 2 kæmpere, dvs. de har samme antal point, vil nedenstående kriterier være gældende, i den rækkefølge de er angivet.
Det vil sige, er vinderen fundet efter første kriterier, vil de resterende kriterier ikke blive brugt
osv.
1. Hvis to kæmpere står lige, afgør den indbyrdes kamp hvem der vinder.
2. Højeste antal score, gældende for alle kampe, dvs. det samlet antal flag som stemte
for.

5. Administrative forhold
Indbydelse
Til alle stævner udsendes en indbydelse senest 6 uger før stævnets afholdelse.
Indbydelser skal indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.

Stævnebetegnelse
Tid (dato/klokkeslæt) og sted for arrangement.
Kategori-inddelinger.
Tilmeldingsskema i henhold til angivne proportioner, med angivelse af hvem og
hvordan tilmelding skal ske til samt tilmeldingsfrist.
5. Eventuelle andre relevante oplysninger vedr. deltagelse i stævnet, f.eks. tilmeldingsgebyr, entré, rejseoplysninger m.m.
6. Stævneledelse / kontaktperson.

Tilmelding
Tilmelding til stævne kan alene ske på den anviste måde: det kan f.eks. være via Forbundets
intranet eller Sportdata.org. Sidste frist for tilmelding vil være mindst 2 uger før stævnedato.
Ved ikke reglementeret eller for sen tilmelding har man ikke krav på start eller erstatning af
tilmeldingsgebyr.
Medlems- og klublicenser skal være indløst senest 21 dage før stævnedato.

Deltagergebyr
Ved deltagelse i stævner i afholdt af Dansk Karate Forbund betales deltagergebyr pr. kategori,
der deltages i. Deltagergebyret betales sammen med tilmeldingen. Deltagergebyrets størrelse
fastsættes af Bestyrelsen.

Lodtrækning & Seedning
Lodtrækningen til de respektive kategorier foretages af stævneledelsen på baggrund af de korrekte og rettidigt indkomne tilmeldinger. Ved lodtrækning foretages seedning af nr. 1 og 2 fra
det foregående tilsvarende stævne. Det skal ved lodtrækning ligeledes tilstræbes, at kæmpere
fra samme klub ikke mødes i første kamp.
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Kamplister
Som resultat af lodtrækningen udarbejder stævneledelsen kamplister med puljeinddeling for
de respektive kategorier. Disse kamplister - sammen med det endelige program for stævnet offentliggøres senest 6 dage før stævnestart.
Man kan ikke forvente, at der udleveres trykte kamplister til stævnet, men det er muligt at
hente klubvise kamplister fra Sportdata systemet, som klubberne så selv kan printe ud.

Endeligt program
Det endelige program for stævnet offentliggøres på Forbundets hjemmeside senest 6 dage før
stævneafholdelse. Det endelige program for stævnet skal minimum indeholde følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stævnebetegnelse
Tid (dato/klokkeslæt) og sted for arrangement
Tidspunkt(er) for registrering og vejning
Tidspunkt og sted for Dommermøde og Officialmøde
Tidspunkt og sted for Coach-møde
Tidspunkt(er) for start af de indledende runder i stævnets disciplin(er)
Tidspunkt(er) for pauser i arrangementet (frokost, andet)
Tidspunkt(er) for finaler og præmieoverrækkelse
Oversigt over kamparealer
Orientering af eventuelle aflyste kategorier samt kategorier, der er slået sammen
Anden relevant / nødvendig information vedrørende stævnet
Stævnelederens navn

Fremmøde
Fremmøde til stævnet skal ske i henhold til tilsendte program. Ved ikke-reglementeret eller
for sent fremmøde har deltageren ikke krav på start eller erstatning.

6. Registrering og vejning
Stævneudvalget er ansvarlig for den reglementerede registrering af stævnedeltagere samt vejning, hvor det er påkrævet i henhold til stævnekategorierne.
1. Registrering i de respektive kategorier sker på baggrund af kamplister fra lodtrækningen.
Ved korrekt registrering udleveres rygnummer eller lignende
2. Stævnelederen skal ved officielle stævner sørge for mindst 2 vægte. Der må kun anvendes
lodvægte eller elektroniske vægte. Fjedervægte er ikke tilladt.
3. Eftervejning er tilladt, hvis det sker, inden registreringen er afsluttet. Der er 0-tolerance på
vægtintervallerne
4. Deltagerne skal kunne fremvise sygesikringskort eller anden identifikation
5. Deltagere, som ikke er registreret og kontrolvejet inden registreringen afsluttes, har ikke
ret til at starte i stævnet.
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7. Stævneudstyr og materialer
Kamparealer
1. Kamparealet skal være plant og uden forhindringer.
2. Kamparealet skal være et mat kvadrat (ikke glat).
3. Kamparealet skal være kvadratisk med en sidelængde på 8m x 8m samt et sikkerhedsområde på 1m
x 1m, i alt 10m x 10m, målt til yderkanten. Det må være hævet indtil en højde af 1 m over gulvplan. Den hævede platform skal måle min. 10m x 10m for at indeholde såvel kamparealet som sikkerhedsområdet.
4. Kamparealet, hvor kæmpernes startposition er placeret 1 meter til hhv. højre og venstre for centerlinien.

5. Kampinspektøren (efterfølgende benævnt Kansa (Arbitrator)) skal være placeret til venstre eller
højre for bordet, og skal være forsynet med et rødt flag og en fløjte.
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Opstilling og udstyr
Kata: 5 stole til Judge samt tilsvarende sæt flag (blåt og rødt) og 2 stole til coaches
Kumite: 4 stole til Judge samt 4 sæt flag (blåt og rødt) og 2 stole til Coaches
Til hvert kampareal hører 1 dommerbord bestående af:
 Et dommerbord med stole til 3 officials
 1 stol samt ét rødt flag til Abitrator (Kansa)
 1 elektronisk pointtavle
 1. stopur som anvendes til tidtagning af fremmøde eller skadet kæmper
 2 AO (blå) og 2 AKA (rød) bælter
 Dansk Karate Forbunds listemateriale for den udførte stævnekamps art (kamplister, pointskema, opsamlingsliste, finaletavle, holdsedler m.v.,)
 Skrivemateriale

Medaljer og pokaler
Vinderne af 1., 2. og 3. pladsen tildeles forbundets medaljer (hhv. guld, sølv og bronze), som
skal være forsynet med stævnets art og år samt kategori. Ved nationale senior mesterskaber
modtager seniormestrene endvidere mesterskabsmedaljer fra Dansk Idræts Forbund.

Tildeling af hædersbevisninger
Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der ved et stævne skal ske tildeling af hædersbevisninger.
I forbindelse med Danmarksmesterskaberne uddeles der fast 2 hædersbevisninger:
Kai Lundager Pokalen
Fighter Pokalen til Jesper Juls minde inkl. et mindelegat på kr. 2.500
Kriterierne for tildeling er som følger:
 Kai Lundager Pokalen gives til en udøver som har taget medaljer i både kata
og kumite.
 Modtageren til pokalen søges i første omgang blandt seniorudøvere, hvor en guldmedalje tæller mest, herefter sølv og bronze – men således at en guldmedalje kombineret med bronze samlet tæller højere end to sølvmedaljer. Hold indgår ikke i
vurderingen.
 Såfremt ingen senior udøver kan udpeges er ungsenior, junior og kadet er næste led.
 Hvis to kæmpere står lige efter undersøgelsen trækkes der lod mellem de to.
 Granskningen af resultaterne fra årets Danmarksmesterskab foretages af repræsentanter fra Stævne- og Dommerudvalget og vinderen udpeges efter seniorfinalerne.



Fighter Pokalen til Jesper Juls minde gives til en udøver, der identificeres som
stævnets bedste kumitefighter.
Vinderen udpeges af dommerpanelet og pokalen overrækkes efter seniorfinalerne
sammen med legatet.
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8. Organisation
Bestyrelsen
Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for alle stævner i regi af Dansk Karate Forbund. Det vil
bl.a. sige optagelse og godkendelse af nye stævner i forbundets kalender, nedlæggelse af
stævner, ændringer af konkurrencekategorier, godkendelse af ændringer i forbundets konkurrenceregler som fremlagt af Dommerudvalget samt godkendelse af andre relevante organisatoriske og administrative ændringer, som bliver forelagt Bestyrelsen.

Stævneudvalget
Stævneudvalget er overordnet administrativt ansvarlig for korrekt afvikling af stævner afholdt
af Dansk Karate Forbund.

Stævnelederen
Stævnelederen, udpeget af stævneudvalget, har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og
afvikling af det aktuelle stævne i samarbejde med forbundets dommerudvalg og forbundets
officials.
Afviklingen af et stævne kan dog ske i samarbejde med en eller flere af forbundets medlemsklubber, hvor dette er godkendt af Bestyrelsen.
Stævnelederen har, i samarbejde med forbundets Stævneudvalg, ansvaret for udarbejdelse og
udsendelse af indbydelser og udarbejdelse af program.
Stævnelederen aftaler alt det praktiske vedrørende stævnet med den pågældende hal: Opstilling til stævne, bespisning af dommere, læge og officials, oprydning efter stævne m.v..
Stævnelederen er ansvarlig for korrekt registrering og vejning, samt administrativ ansvarlig
for officials virke ved dommerbordene under afvikling af stævnet.

Stævne- og Dommerudvalg
Forbundets Stævne- og Dommerudvalg sørger i forbindelse med planlægning og klargøring af
stævner for følgende:
Stævneudvalg:
1. Bestilling af haller
2. Indkaldelse af officials
3. Udfærdigelse og udsendelse af indbydelser
4. Registrering af tilmeldinger
5. Gennemførelse af lodtrækning
6. Udsendelse af kamplister samt endelig program
7. Rekvirering og indkøb af medaljer og pokaler
8. Udarbejdelse af kampprogram til udlevering på stævnedagen
Dommerudvalg:
1. Indkaldelse af dommere
2. Rejse- og opholdsarrangement for dommere
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Dommerudvalget
Dommerudvalget sørger for dommernes uddannelse og er ansvarlig for deres indsats ved
stævner i Dansk Karate Forbund og ved stævner, som Dansk Karate Forbund deltager i.
En repræsentant for dommerudvalget skal være til stede ved nationale mesterskaber. Dommerudvalgets kompetence er beskrevet i forbundets konkurrenceregler.
Forbundsdommere i Dansk Karate Forbund har gratis adgang til alle nationale stævner. Enhver forbundsdommer, som overværer et stævne, har pligt til, under særlige omstændigheder
at træde ind som dommer.

Officials
Stævneudvalget sørger for uddannelse af officials og er ansvarlig for deres indsats ved stævner
i Dansk Karate Forbund og ved stævner, som Dansk Karate Forbund deltager i.
Officials i Dansk Karate Forbund har gratis adgang til alle nationale stævner. Enhver official,
som overværer et stævne, har pligt til, under særlige omstændigheder at træde ind som official.

Stævnelæge
Stævneledelsen er ansvarlig for, at mindst én eller flere læger, sygeplejersker eller samaritter
til stede ved konkurrencer i kumite. Disse betegnes under et som stævnelæger.
Stævnelægen har alene ansvaret for lægelig korrekt vurdering af opståede skader, og har den
endelige afgørelse af skadens omfang og dens betydning for om kæmperen er egnet eller uegnet til fortsat deltagelse i kampen / stævnet.

Omkostninger
Dansk Karate Forbund dækker omkostningerne for dommere og officials, herunder kørselsgodtgørelse og honorar til stævner afholdt af forbundet.
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9. Stævneafvikling i Danmark
1.
2.
3.

Hvem har lov til at blive støttet af DKarF?
Udvælgelse af stævner
Hvem har ret til at få reklameret med stævner under DKarF?

Støtte
Nedenstående er opdelingen af stævner i DKarF, der enten har eller har målsætninger om at få
Kategori 3
et højt niveau af internationale kæmpere samt dommere, og er med til at udvikle danske
elite kæmpere samt danske EKF/WKF dommere.
Kategori 2
et højt niveau af kæmpere samt dommere, og er med til at udvikle danske kæmpere samt
danske dommere.
Kategori 1
status som udviklingsstævner, og er med til at udvikle bredden af danske kæmpere samt
bredden af danske dommere.
Både kategori 1, 2 og 3 stævner, støttes forsat efter den nuværende model,
som er beskrevet under DOMMER på forbundets hjemmeside.
Modellen er at DKarF støtter med en fuldt betalt tatami manager pr. areal.

Udvælgelse af stævner
Senest 1. december hvert år skal alle interesserede stævnearrangører indsende deres ønske om
kategorisering af stævne. Derefter vil dommerudvalget gennemgå ansøgninger, og vurdere om
den ønskede kategorisering kan opnås ift. beskrivelsen. Bestyrelsen afgør endeligt kategoriseringen ift. den afsatte økonomiske pulje.
Skulle stævnearrangør have ønske om, at øge kategorisering på sit nuværende stævne, indsendes en ansøgning til bestyrelsen, som efterfølgende foretager en vurdering, efter input fra
dommerudvalget.
Beslutning om at indplacering af danske stævner til kategori 1, 2 og 3 besluttes for det kommende år på bestyrelses møde i december.
Eventuel økonomisk støtte eks. Kr.10.000 til kategori 3 og kr. 5.000 til kategori 2 og kr. 3.000
til kategori 1, besluttes i forbindelse med godkendelse af årets budget under hensyntagen til
forbundets økonomiske status. Beløbet budgetteres og ligger som et separat punkt i budgettet.
Stævneafvikling i Danmark – Dansk Karate Forbund

Reklameret af stævner i Danmark
Som udgangspunkt, har alle medlemsklubber ret til at få reklameret med deres stævner gennem DKarF, såfremt de overholder gældende retningslinjer, og afvikler stævnet efter DKarF
konkurrenceregulativ og dommerregler, dog med mulige afvigelser fra regler efter aftale med
dommerudvalget.
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I tilfælde hvor stævner afvikles sammen med udenlandske arrangør, skal der redegøres nærmere, således at sådanne stævner afvikles efter WKF regler, i samarbejde/godkendt af det pågældende lands dommerudvalg.
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10. Forholdsregler ved skader
1. En tilskadekommen kæmper, der af stævnelægen er blevet erklæret uegnet til videre
kampdeltagelse, skal straks udtages af kampen og må ikke igen kæmpe i samme kamp.
Såfremt kæmperen mod det givne lægelige forbud ønsker at fortsætte kampen, taber
vedkommende ved diskvalifikation.
2. Såfremt en kæmper er bevidsthedsmæssigt påvirket i mere end 10 sekunder efter et
hovedtraume - uanset om årsagen er stød, slag, spark eller fald - skal kampen straks
afbrydes og den tilskadekomne tages under behandling af stævnelægen. Ved bevidsthedsmæssig påvirkning forstås følgende enkeltstående eller kombinerede tilstande; manglende evne til at stå oprejst, desorientering/uklarhed, eller påvirket koordinationsevne (usikker på benene o.l.). Om en deltager er ukampdygtig efter bestemmelserne i dette punkt, er altid alene en lægelig afgørelse.
3. Enhver kæmper, der erklæres ukampdygtig i henhold til bestemmelser, ikendes med
omgående ikrafttræden 6 ugers forbud (karantæne) mod deltagelse i alle former for
kampsportskonkurrencer og kampsportstræning med modstander. Forbuddet skal gives
kæmperen af Chief Referee og stævnelægen umiddelbart efter kampen og under overværelse af kæmperens coach. Såfremt en kæmper flere gange indenfor samme år er
blevet erklæret ukampdygtig efter denne paragraf, eller i andre særlige tilfælde, kan
karantæneperioden forlænges efter stævnelægens skøn. Karantænens årsag og længde
skal noteres af Dommerudvalget (DKarF) og signeres af Chief Referee og stævnelægen.
4. Efter karantæneperiodens udløb skal kæmperen lade sig undersøge af egen læge, og
denne skal attestere at kæmperen er kampegnet. Attesten skal medbringes til første
konkurrence efter karantæneperiodens udløb. Såfremt kæmperen ikke medbringer en
sådan attest skal vedkommende undersøges og erklæres kampegnet af stævnelægen.
5. Ved alle øvrige skadetyper afgøres det alene af stævnelægen, efter dennes undersøgelse af den tilskadekomne, om en tilskadekommen kæmper, med baggrund i skaden, skal
kendes uegnet til videre kampdeltagelse. Ligeledes afgøres varigheden af kampudygtigheden alene af lægen. Der kan kun i helt særlige tilfælde idømmes karantæne efter
denne bestemmelse.
6. En kæmper der, efter at være blevet ramt i maveregionen, ikke er i stand til at fortsætte
kampen efter senest 10 sekunder skal erklæres kampudygtig og kan ikke igen kæmpe i
samme kamp. Tilladelse til deltagelse i senere kampe ved samme stævne kan kun gives efter stævnelægens undersøgelse og tilladelse.
7. Stævnelægens afgørelse af en kæmpers ukampdygtighed kan ikke appelleres til eller
omstødes af andre lægelige eller ikke-lægelige instanser. Karantæneperiodens længde i
de under punkt 3 nævnte tilfælde kan i særlige situationer appelleres, men kun til lægelige instanser på speciallægeniveau (speciallæger i neurologi eller neurokirurgi) og
kun når der ikendes karantæne i mere end 6 uger.
8. Stævnelægen har, ved den blotte mistanke om at en kæmper har pådraget sig en betydende skade, ret til at standse kampen og underkaste kæmperen en nærmere undersøgelse. Kampen standses via stævnelægens henvendelse til Chief Referee.
9. En skadet kæmper, der vinder en kamp ved modstanderens diskvalifikation, kan kun
kæmpe igen ved samme stævne med stævnelægens tilladelse. Hvis kæmperen er skadet, kan vedkommende kun vinde yderligere én kamp ved modstanderens diskvalifikation, men er herefter øjeblikkeligt forhindret i yderligere kata og kumite deltagelse ved
det pågældende stævne.
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11. Karantæneregler
Karantæne for deltagelse i Dansk Karate Forbunds stævner kan gives ved usportslig optræden,
jævnfør Dansk Karate Forbunds konkurrenceregler. Karantænen kan være fra 1 kamp op til
livstid. Ved længerevarende karantæne over 3 måneder, skal sagen til DKarF`s bestyrelse.
Ved bortvisning fra et stævne (med SHIKAKU), gives op til livstids karantæne for deltagelse i
Dansk Karate Forbunds stævner.

11. Særlige tilfælde
Dansk Karate Forbunds hovedbestyrelse kan dispensere fra bestemmelserne i nærværende
konkurrenceregulativ, når særlige forhold taler herfor.
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Appendix A
Individuel KATA
Alder
Kategori: Børn
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år
13 år

Piger

Drenge

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Kategori: Kadet
14-15 år

√

√

Kategori: Junior
16-17 år

√

√

Kvinder

Mænd

Kategori: Senior
+ 16 år

√

√

Kategori: Ungsenior
18-20 år

√

√

Kategori: Master +35 år
35-44 år

√

√

Kategori: Master +45 år
+45 år

√

√

Hold KATA
Alder
Kategori: Børn
08-13 år
Kategori: Kadet/Junior
14-17 år
Kategori: Senior
+16 år

Mix

Holdstørrelse

√

3

√

3

√

3
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Individuel KUMITE
Kategori: Børn
Alder
8 år
9 år
10 år
11 år
12 år

Kamp varighed 90 sekunder
Piger
Vægtklasse
√
√
√
√
√

13 år

√

Kategori: Kadet
14-15 år

Kamp varighed 120 sekunder
- 47 kg
√
√
54
kg
√
√
+ 54 kg
√
√
√
√

Kategori: Junior
16-17 år

Kamp varighed 120 sekunder
- 48 kg
√
- 53 kg
√
- 59 kg
√
+ 59 kg
√

Kategori: Senior
+ 18 år

Kategori: Ungsenior
18-20 år

-

Drenge
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Vægtklasse
- 45 kg
+ 45 kg
- 50 kg
+ 50 kg

- 52 kg
- 57 kg
- 63 kg
- 70 kg
+ 70 kg

- 55 kg
- 61 kg
- 68 kg
- 76 kg
+ 76 kg

Kvinder
Kamp varighed 120 sek
- 50 kg
√
- 55 kg
√
- 61 kg
√
- 68 kg
√
+ 68 kg
√

Mænd
Kamp varighed 180 sek
- 60 kg
√
- 67 kg
√
- 75 kg
√
- 84 kg
√
+ 84 kg
√

Kamp varighed 120 sek
- 50 kg
√
- 55 kg
√
- 61 kg
√
- 68 kg
√
+ 68 kg
√

Kamp varighed 180 sek
- 60 kg
√
- 67 kg
√
- 75 kg
√
- 84 kg
√
+ 84 kg
√
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Individuel KUMITE Master
Kvinder
Kamp varighed 120 sek

Mænd
Kamp varighed 120 sek

Kategori: Master +35 år
35-44 år

√

Åben

√

Åben

Kategori: Master +45 år
+45 år

√

Åben

√

Åben

Hold KUMITE
Kamp varighed 120 sek
Piger
Holdstørrelse
2-4
√

Kamp varighed 120 sek
Drenge
Holdstørrelse
2-4
√

Kamp varighed 120 sek

Kamp varighed 120 sek

Kategori: Junior
16-17 år

√

√

Kategori: Senior
+18 år

Kamp varighed 120 sek
Damer
2-4
√

Kategori: Kadet
14-15 år

2-4

2-4

Kamp varighed 180 sek
Herrer
2-4
√
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Appendix C

SHOBU IPPON KUMITE
Kategori: Kadet
14-15 år

Kamp varighed 120 sek
Piger
Vægtklasse
Åben
√

Kamp varighed 120 sek
Drenge
Vægtklasse
Åben
√

Kategori: Junior
16-17 år

√

Åben

√

Åben

Kategori: Senior
+18 år

Damer
√

Åben

Herrer
√

Åben
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Holdkampsedler
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