KAMPSPORT.NO

E-STEVNE KARATE
Norgescup Kata
2020 - 2021
2020: September - Oktober – November
2021: Januar – Februar – Mars
April - Superfinaler

Norges Kampsportforbund
E-stevne i karate - kata

1. INTRODUKSJON
Korona-pandemien har gjort at idretten må tenke nytt med tanke på oppfølging og utvikling av utøvere,
coacher, dommere, stevnearrangører og klubber. Digitalisering av konkurranser er en irreversibel del av
utviklingen innen idretten. Norges Kampsportforbund håper selvfølgelig å komme tilbake til normal drift
så snart som mulig. Online-konkurranser vil likevel kunne bidra til økt aktivitet ved å utgjøre et verdifullt
supplement også når korona-restriksjonene oppheves. Deltagere melder seg på fra hvor som helst i
verden, uten å måtte hensynta reise-, overnatting og andrekostnader.
A. Stevnekategorier
Stevner vil bli gjennomført i forskjellige kategorier/divisjoner, adskilt etter alder og kjønn.
Kvinner: E-Kata
- Mini yngre barn (7-8 år)
- Yngre barn (9-10 år)
- Eldre barn (11 år)
- Ungdom (12-13 år)
- Kadett (14-15 år)
- Junior (16-17 år)
- Under 21 år (18-21 år)
- Senior (+18 år)
- Masters (+35 år)
Menn: E-Kata
- Mini yngre barn (7-8 år)
- Yngre barn (9-10 år)
- Eldre barn (11 år)
- Ungdom (12-13 år)
- Kadett (14-15 år)
- Junior (16-17 år)
- Under 21 år (18-21 år)
- Senior (+18 år)
- Masters (+35 år)
B. Antall påmeldinger per kategori overstiger ikke 32 deltagere på grunn av gjennomføringstid.
C. Kategorier kan deles eller slåss sammen om nødvendig.

2. STEVNESYSTEM
Det skal arrangeres 6 stevner i cup-system med rangering og Superfinaler i april 2021:
- Norges Cup 1 – September 2020
- Norges Cup 2 – Oktober 2020
- Norges Cup 3 – November 2020
- Norges Cup 4 – Januar 2021
- Norges Cup 5 – Februar 2021
- Norges Cup 6 – Mars 2021
- Norges Cup Superfinaler – April 2021
Rangering:
Sportdata system for rangering av stevner.
Superfinaler:
Det skal arrangeres NC Superfinaler med de 4 beste utøvere fra rangeringsystemet per klasse.
Stevner blir gjennomført i enkelt eliminasjonsmodus (cup-system). Vinner av hver kamp går videre til
neste runde.
Det skal kjøres rekvalifisering (bestående av alle de som tapte kamp mot finalister) i to puljer, hvor den
beste utøver får 3. plass (to 3. plasser).
Det åpnes klasser fra 12 år oppover. Det betyr at deltagere kan delta i flere klasser:

‐
‐
‐
‐
‐

Gjelder ikke barn tom. 11 år på grunn av barneidrettsbestemmelser
Gjelder ikke klasser for Masters +35 år på grunn av deres status som voksenutøver.
Ungdom kan delta i følgende klasser: ungdom, kadett, junior, U-21 og senior
Kadett kan delta i følgende klasser: kadett, junior, U-21 og senior
Junior kan delta i følgende klasser: junior, U-21 og senior

1. plass vil bli tildelt vinneren av finalekamp.
2. plass vil bli tildelt den andre finalisten
To 3. plasser vil bli tildelt utøvere som taper i semifinalen
5. plasser vil bli tildelt utøvere som taper i kvartfinalen
9. plasser vil bli tildelt utøvere som taper i 1/8 finalen
17. plasser vil bli tildelt utøvere som taper i 1/16 finalen

3. REGLER
WKF reglement v. 2020. Klassene vil bli avviklet med WKF-reglementet som basis, men med følgende
norske tilpasning: Den internasjonale WKF kata-listen er ikke benyttet på nasjonale stevner i Norge, som
igjen vil si at alle stilarter stiller på lik linje i kata konkurranser på ovennevnte stevner.
I klassene mini yngre barn, yngre barn og eldre barn kan utøver gå samme kata flere ganger inkludert
finale. Fra og med ungdomsklasse skal utøvere utføre ny kata i hver runde.
Utøvere som går flere klasser må bytte kata på den dagen de laster filmen opp. Det betyr at
det skal ikke lastes opp film av samme kata i de forskjellige klasser på samme dag.
4. DELTAGELSE
Aldersgrensedato: Første stevnedag
Aldersgrensedato: Utøvers alder på første stevnedag er avgjørende for hvilken klasse utøveren skal
delta i.
-

Mini yngre barn: må være fylt 7 år må ikke være fylt 9 år
Yngre barn: må være fylt 9 år må ikke være fylt 11 år
Eldre barn: må være fylt 11 år må ikke være fylt 12 år
Ungdom: må være fylt 12 år må ikke være fylt 14 år (kan delta i flere klasser oppover)
Kadett: må være fylt 14 år, må ikke være fylt 16 år (kan delta i flere klasser oppover)
Junior: må være fylt 16 år, må ikke være fylt 18 år (kan delta i flere klasser oppover)
Under 21 år: må være fylt 18 år, må ikke være fylt 21 år
Senior: må være fylt 18 år
Masters: må være fylt 35 år

GENERELT:
- Utøvere må være norske statsborgere eller ha vært bosatt i Norge i de siste 12 månedene og være
medlem i NKFs karate-seksjon.
- Utøvere kan kun representere én klubb.
- Det må stille minimum 2 utøvere til start i alle klasser for at disse skal kunne bli avviklet.
- Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til tidligere praksis.
5. TREKNING
Trekningslister og tidsskjema vil bli lagt ut på nett før stevnets start.
6. REGISTRERING
a. Utøvere: For å registrere seg trenger utøvere klubbkonto i Sportdata, som også kan
brukes som individuell konto. Brukere som allerede har registrert en klubbkonto, kan
bruke denne kontoen på nytt. I dette tilfelle kan klubben bruke alle sine registrerte
utøvere på nytt.
b. Slik registrerer man utøvere til e-stevner:
 Logg inn med kontoen din.
 Sjekk om klubben din er riktig registrert.
 Angi eller oppdater informasjon om dine utøvere om nødvendig.
 Finn e-stevnet du ønsker å melde utøvere på til i NKFs stevnekalender, og klikk på
«Registrering»-knappen tilhørende stevnet.
 På registeringssiden vil du se funksjonene for å melde utøveren på.
c. Dommere: For registrering trenger man en E-referee konto i Sportdata. Brukere som
allerede er registrert som E-referee bruker konto på nytt. For dommere som ikke har noen
konto ennå, kan de registrere seg online for å opprette en ny E-referee konto.
 Logg inn med kontoen din.
 Kontroller dine dommerprofildata.
 Angi eller oppdater informasjon om deg selv om nødvendig. Husk å laste opp
bilde.
 Finn stevnet du ønsker å melde deg på i NKFs stevnekalender, og klikk på
«Registrering» knappen tilhørende stevnet.
 På registeringssiden vil du se funksjonene for å melde deg på som dommer.

7. PÅMELDING
Påmelding gjøres i Sportdata. Påmeldingsfrist: Se info om påmeldingsfrist i Sportdata
Klubben skal påse at påmelding er riktig utfylt og at utøverne påmeldes i riktig(e) klasse (klasser).
Feil/rettinger som er oppstått som følge av påviselig feil fra forbundets side rettes uten gebyr.
Klubber/utøvere som ikke er registrert i Norges Kampsportforbunds medlemssystem tas ikke med i
trekningen.
8. STARTAVGIFT
Individuelt: kr. 100,- per start (klasse). Arrangør sender faktura med startavgift til påmeldte klubber.
Påmelding er bindende. Utøvere/klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas ikke med trekningen.

9. TIDSSKJEMA
A. En dag før stevnestart vil trekningene bli publisert.
B. En detaljert timeplan vil bli publisert før stevnestart på stevnesiden i Sportdata.
C. Hver deltager må registrere seg, laste opp og sende inn film-URLen innen 24 timer for
hver runde. Dette gir alle konkurrentene like vilkår med tanke på innsending av film.
D. Etter innsending vil filmen bli validert for å sikre at den oppfyller alle krav.
E. Når filmen er validert og godkjent, vil dommerne få 24 timer på seg for å bedømme
kampene.

F. Denne prosessen fortsetter til alle finalene er ferdige på den siste stevnedag.
G. For hver runde må deltagere spille inn, laste opp og sende inn ny film i henhold til
kravene beskrevet i neste avsnitt.

10. KRAV TIL VIDEOOPTAK
A. Filmopptaket må innfri nedenstående tekniske krav:
 Anbefalt oppløsning: 1080p (Full HD).
 Minimum oppløsning: 720p (HD)
 Opptaket må gi lydopptak av god kvalitet, uten bakgrunnsstøy
 Filmen skal ikke redigeres (dette innebærer ingen endring av lyd, ingen overlegg,
ingen skjæring og endring av tempo).
B. Uniform:
 Utøver må bruke passende uniform i henhold til gjeldende regelverk.
 I kreative, musikalske former må utøveren bære konkurranseuniform.
 En utøver skal bruke rødt belte (AKA) og den andre skal bruke blått belte (AO).
C. Plassering:
 Filmen kan bli innspilt hvor som helst - rom eller friluft - så lenge plasseringen gir
nok plass og flatt underlag.
 Utøvere må forsikre seg om at stedet er rolig og har tilstrekkelige lysforhold.
 Utøvere må forsikre seg om at denne plasseringen er fri for andre gjenstander, og
at det ikke er noen uvanlig fare for personskader.
D. Kameraposisjon
 Hvis det tas opptak utenfor, ikke plasser kameraet mot direkte sollys.
 Når det plasseres kameraet, sørg for at avstanden er stor nok til å registrere alt
nødvendig område for Kata / Form-ytelse, og at utøveren er synlig gjennom hele
forestillingen (graf 1)
 Ikke legg kameraet på gulvet - det anbefales en høyde på minimum 80 cm. Hvis
du ikke har et stativ, bruk et bord eller et annet stabilt objekt osv. (Graf 2)

E. Arbeidsflyt for innspillingen;
 Start innspillingen

 Vis bildet Sportdata har sendt deg online på konkurransedagen på kameraet. Du
kan vise fra hvilken som helst enhet, f.eks. smarttelefon, nettbrett eller skjermer,
så lenge det lett kan sees. Dette bildet er nødvendig for å bekrefte riktig dag og
tidsramme for den innspilte utførelsen.
 Si høyt og tydelig navnet ditt og navnet på kataen som skal vises.
 Start forestillingen din, inkludert alle vanlige og sportsspesifikke innledende og
avsluttende honnørritualer.
 Stopp innspillingen.
 En eksempelfilm finnes her:
https://www.youtube.com/watch?v=GpbGSSlv_4Y&feature=emb_logo
F. Hvis filmopptaket ikke oppfyller de ovennevnte kravene, kan det hende at utøveren blir
diskvalifisert.

11. FILMOPPLASTNING
Hver deltager må spille inn, laste opp filmen på en støttet filmplattform og sende inn filmen
URL innen 24 timer for hver runde. Dette gir alle utøvere like vilkår. I hvert opptak må utøver vise Match
Image på stevnesiden, for å bekrefte at innspillingen skjedde i riktig tidsramme.
Last opp filmen på en filmplattformer som støtter filmopplastning, f.eks.:
CodePen, DailyMotion, Deviantart, Facebook, Flickr, GettyImages, Gfycat, Giphy, Hulu, Instagram,
Kickstarter, Livestream, Meetup, Reddit, Scribd, Sketchfab, Slideshare, SoundCloud, SpeakerDeck,
Spotify, Ted, Twitch, Twitter, Vimeo, Wordpress, Youtube. Flere støttede plattformer finnes her:
https://www.sportdata.org/etournament_howto.html#four

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Logg inn med kontoen din
Velg hendelsen på dashbordet
Klikk på "Åpne kamper"
Klikk på "Mine åpne kamper" og finn kampen
Klikk på opplastingsikonet for kampen
Klikk på "Last opp film-URL"
Oppgi URL og klikk på "Test"
Klikk på "Send"

En gjennomgang av hvordan man sender inn film-url-en finnes også her:
https://www.sportdata.org/etournament_tutorials.html#five

12. DOMMERE OG BEDØMMELSE
For hver match vil bli panel med 5 dommere tilfeldig generert. Dommere fra deltagerklubber vil bli
ekskludert.
Dommere bedømmer kamper i henhold til gjeldende regler i poengsystemet.
Konkurrenten med høyere poengsum vinner kampen og fortsetter til neste runde.
13. RESULTATER OG PREMIER
Resultatene publiseres automatisk på nett når dommerne er ferdige med sin evaluering av hver kamp.
Når stevnet er avsluttet foreligger det endelige resultater som kan publiseres og sendes til media.
Det skal ikke utdeles premier som på ordinære stevner (eks. medaljer og/eller pokaler), men det skal
sendes deltagerdiplom og rangeringsdiplom for 1., 2. og 3.plass i .pdf-format på mail til deltagere.
Det skal utdeles gavepremier til rangerte NC-vinnere etter det siste cup-stevnet - Superfinaler i april.

14. DIVERSE
BILDER/FILM: NKF opplyser om at det kan bli tatt bilder og film fra arrangementet med deltakere som
kan bli publisert i redaksjonell sammenheng på www.kampsport.no.
FORSIKRING: Alle deltakere er forsikret, da NKFs forsikring i korona-perioden ble utvidet til å gjelde både
trening og konkurranse gjennomført i hjemmet.
FORBEHOLD OM AVLYSNING: Norges Kampsportforbund forbeholder seg retten til å avlyse stevnet eller
klassene ved lav påmelding eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
VIKTIG! Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på www.kampsport.no i dagene før stevnet
for detaljerte timeplaner og for eventuelle forandringer.
HENVENDELSER:


STEVNELEDER: Espen Nordal, mobil: 452 47 087, e-mail: espen.nordal@dnb.no



DOMMERLEDER: Stian Berglund, mobil: 911 59 690, berglund.stian@gmail.com



Norges Kampsportforbunds administrasjon
Kontaktperson: Robert Hamara, mobil 922 33 143, e-mail: robert@kampsport.no
All informasjon om påmelding, registrering, krav til videoopptak, filmopplastning, etc
finnes i denne invitasjonen.
Ved problemer kan Robert Hamara i administrasjonen kontaktes på 92233143

VELKOMMEN TIL E-STEVNE!

