
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

7.11.2015 Pori 

KILPAILUKUTSU 



Tervetuloa 
Karhu Karateen  
7.11.2015 Porin tekniikkaopistolle 

Professorintie 5, 28600 Pori 

 

Osallistumismaksut: 

30 € /kilpailija/sarja 

30 €  /joukkue/sarja 

10 € lounas 

Seurat maksavat osallistumismaksun etukäteen  
Karhu Karaten tilille 5.11.2015 mennessä: 
 
Osuuspankki FI19 5700 8120 3419 25 
Viesti: KARHU KARATE 2015 / seuran nimi 

Kuitti maksusta tulee esittää rekisteröinnin yhteydessä.  

 

Ilmoittautuminen  

Lauantaina 31.10.2015 mennessä: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/index.php?active_menu=home  

 

Jälki-ilmoittautumisesta osallistumismaksu 50 € /kilpailija/sarja 

 

Kilpailupaikalla on  

BUFFETTI 
ja myynnissä hedelmiä sekä muita välipaloja.  

 

https://www.google.fi/maps/place/Professorintie+5,+28600+Pori/@61.4885548,21.7536082,14z/data=!4m2!3m1!1s0x46890ac0f9afb86f:0x4e21f6628e57fd5e
https://www.sportdata.org/karate/set-online/index.php?active_menu=home


Kilpailun johtaja 

 

Kilpailun johtajana toimii Vesa Alanko,  
puh. 0400785521, 
karhu.karate@outlook.com 

 

 

Kilpailusäännöt   

WKF:n säännöt juniorisääntötulkinnoin. 

Alle 12-vuotiailla jalka-, käsi- ja hammassuojat. 

 

Kilpailijoilla tulee olla seuraavat suojat: 

 hammassuojat 

 vartalosuoja 

 naisilla rintasuoja 

 punaiset ja siniset jalkasuojat  

 punaiset ja siniset käsisuojat 

 sininen ja punainen vyö 

 kadeteilla WKF:n hyväksymä kasvosuoja kumitessa 

 

Suojien tulee olla WKF / EKF-hyväksyttyjä (tai tyypiltään vastaavia). 

 

Kaikilla kilpailijoilla tulee olla Suomen Karateliiton karatepassi sekä 

lisenssi. Asiakirjat tarkastetaan rekisteröinnin yhteydessä. 

 

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sarjoja. 

  

file://nas05/KotiH/kirnurm/karhu.karate@outlook.com


Lauantai 7.11.2015  

Rekisteröinti ja punnitus: 08:00 − 09:30 
kilpailupaikalla. 
 
Kilpailut lauantaina alkaen klo 10.00.

Lasten, junioreiden ja kadettien  
sarjat 

Kata 7-9 tytöt, pojat 

Kata 10-11 tytöt 

Kata 10-11 pojat 

Kata 12-13 tytöt  

Kata 12-13 pojat 

Kata 14-15 tytöt 

Kata 14-15 pojat 

Kata 16-17 tytöt 

Kata 16-17 pojat 

Joukkuekata 10-11, 12-13, kadetit ja juniorit.  

 

kumite 7-8 tytöt, pojat  

kumite 9 tytöt  

kumite 9 pojat  

kumite 10-11 tytöt  

kumite 10-11pojat  

kumite tytöt 12-13v 

kumite pojat 12-13v 

kumite tytöt, juniorit   

kumite pojat, juniorit   

kumite tytöt, kadetit   

kumite pojat, kadetit   

Joukkuekumite 10-11, 12-13, kadetit ja juniorit. 

Otteluaika 12 – 13-vuotiailla, junioreilla ja 

kadeteilla on 2 minuuttia. 

 

Sarjojen ikärajat  

12-13-vuotiaat: 

 kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät 

voivat osallistua huoltajan luvalla. 

Kadetit: 

 kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävät 

voivat osallistua huoltajan luvalla. 

Juniorit: 

 kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävät 

voivat osallistua huoltajan luvalla. 

 

Kilpailija ottelee ensisijaisesti omassa 

sarjassaan. Aikataulullisesti voi tulla 

sarjojen päällekkäisyyksiä, eikä siten 

ole mahdollista odotella kilpailijaa 

toisesta sarjasta.  

 

Huom!   

Kadeteilla on kumitessa oltava muiden 

suojien lisäksi hyväksytty kasvosuoja. 

 



Lauantai 7.11.2015  

Rekisteröinti ja punnitus: 08:00 − 09:30 
kilpailupaikalla 
 
Kilpailut lauantaina alkaen klo 10.00

 

 

Aikuisten ja alle 21-vuotiaiden sarjat:  

 
Kata naiset alle 21-vuotiaat 
Kata naiset 
 
Kata miehet alle 21-vuotiaat 
Kata miehet 
 
Kumite naiset:   
-50kg, -55kg, -61kg, - 68kg, +68kg, avoin 
 
Kumite miehet:   
-60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84kg, avoin  
 
Kumite naiset alle 21v:   
-50kg, -55kg -61kg,-68kg, +68kg 
 
Kumite miehet alle 21v:  
 -60kg, - 67kg, -75kg, -84kg, +84kg  
 
Joukkuekumite naiset, 3-hengen joukkueella 
 
Joukkuekumite miehet, 3-hengen joukkueella 
 
Joukkuekata naiset 
Joukkuekata miehet 

 

 

 

 

 

 

Sarjojen ikärajat  

Aikuiset: 

 16 vuotta täyttänyt saa osallistua 

huoltajan luvalla. 

 osallistumislupalomake on liitteenä. 

 

Alle 21 -vuotiaat: 

 kilpailuhetkellä 18 - 20 vuotta 

 16 vuotta täyttänyt saa osallistua 

huoltajan luvalla 

 osallistumislupalomake on liitteenä. 

 

Kilpailija ottelee ensisijaisesti omassa 

sarjassaan. Aikataulullisesti voi tulla 

sarjojen päällekkäisyyksiä, eikä siten 

ole mahdollista odotella kilpailijaa 

toisesta sarjasta. 

 

 

HUOM! 

Katassa ja kumitessa aikuisten b-sarjat 

Katassa ja kumitessa +40 v -sarjat 

 



Osallistumislupa  
Karhu Karate  
-kilpailuun 2015 
 

 

Kilpailijan nimi ja syntymäaika: 

 

______________________________________________________________ 

 

saa osallistua Karhu Karate -kilpailuun Porissa 2015. 

 

 

Virallinen ikäraja aikuisten sarjoihin on 18 

vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua 

alle 18-vuotiaiden sarjoihin huoltajan luvalla.  

Virallinen ikäraja alle 21-vuotiaiden sarjoihin on 

18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa 

osallistua alle 2 -vuotiaiden sarjoihin huoltajan 

luvalla.  

Virallinen ikäraja junioreiden sarjoihin on 16 

vuotta, mutta kilpailuvuonna 16 vuotta täyttävä 

saa osallistua junioreiden sarjoihin huoltajan 

luvalla.  

Virallinen ikäraja kadettisarjoihin on 14 vuotta, 

mutta kilpailuvuonna 14 vuotta täyttävä saa 

osallistua junioreiden sarjoihin huoltajan luvalla.  

Virallinen ikäraja 12–13 v. sarjoihin on 12 

vuotta, mutta kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävä 

saa osallistua junioreiden sarjoihin huoltajan 

luvalla.  

Karhu Karate -kilpailussa noudatetaan 

Maailman Karateliiton (WKF) aikuisten 

kilpailusääntöjä. 

 

 

 

_________________________________ ___________________________________ 

(huoltajan nimi)   (huoltajan allekirjoitus ja päiväys) 


