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COACHER 

l. Coacher skall under hela tävlingen bära föreningens (coacher i Sverigej/nationella 

förbundets träningsoverall (landslagscoach) och den officiella id-brickan väl synlig. Kvinnliga 

coacher får också bära huvudbonad, av religiösa skäl, som är godkänd av WKF. 
 

 
Regeltolkning: 

 

 
l. Tävlande skall endast bära ett bälte. AKA bär rött och AO blått. Egna bälten får  inte bäras. 

Il. Tandskydd skall sitta ordentligt. 

III. Om en tävlande kommer till matchytan o-reglementsenligt klädd skall denne inte 

diskvalificeras utan ges 1 minut att rätta till klädseln/utrustning. 

 
IV. Det är domarkommitten som avgör om domarna får ta av sig kavajerna. 

 

 
 
 
 

ARTIKEL 3: ORGANISATION AV KUMITETÄVLINGAR 
 

 
l. En karatetävling kan bestå av Kumite och/eller Katatävling. Tävlingen kan indelas i lagtävling 

och individuell tävling. Individuell Kumite kan delas upp i vikt- och åldersklasser som i sin tur 

består av enskilda matcher. Med match menas också de enskilda kamperna i lagtävlingar. 

 
2. Vid WKF VM och Kontinentala mästerskap samt Karate 1Premier League och SM skall 

seedning ske , enligt beskrivning i WKF-regelverk . 

 
3. Elimineringssystem  med återkval används om inget annat specifikt bestämts för tävlingen . 

Då Round-Robin system används skall detta följa strukturen som beskrivs i Appendix  14: 

ROUND-ROBIN  EXEMPEL. 

 
4. Invägningsproceduren beskrivs i WKF APPENDIX 13: INVÄGNINGS PROCEDURER, i Sverige 

gäller svenska Tävlingsbestämmelser . 

 
5. l individuell tävling får ingen tävlande ersättas av någon annan efter att lottningen är gjord. 

 

 
6. Individuella tävlande eller lag som inte kommer när de blir kallade skall diskvalificeras från 

den aktuella kategorin. Om detta händer i lagtävling blir det slutliga matchresultatet 8-0 till 

förmån för det andra laget. Diskvalificering via KIKEN innebär att den tävlande är 

diskvalificerad från denna kategori, det påverkar dock inte deltagande i andra kategorier. 

 
7. Ett herrlag består av sju medlemmar varav fem tävlar i en lagmatch. Ett damlag består av 

fyra medlemmar varav tre tävlar i en lagmatch. l Sverige tillämpas praxis att lagmatcher 

kan anordnas med tre tävlande om arrangören anger detta i inbjudan. 

 
8. Det finns inga fasta reserver i lagtävling, alla räknas som lagmedlemmar. 

Före varje lagmatch måste en representant för varje lag lämna in en matchordning till 

sekretariatet. Det skall vara ett officiellt formulär som anger de tävlandes namn och match- 
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ordning. De tävlande hämtas från de sju lagmedlemmarna , och deras matchordningsföljd 

kan ändras inför varje ny lagmatch,förutsatt att ordningen meddelas innan lagmatchen, men 

efter att den lämnats in kan den inte ändras, innan matchen är klar. 

Matchordningen kan ändras före varje omgång, men väl inlämnad får den inte ändras förrän 

nästa omgång. 
 

 
9. Ett lag diskvalificeras (SHIKKAKU} om dess sammansättning eller matchordning ändras av en 

lagmedlem eller coach utan att sekretariatet skriftligen underrättats innan lagmatchen . 

l lagmatcher,om en tävlande förlorar sin match pga. Hansaku eller Shikkaku, nollas dennes 

ev. poäng och 8- O skrivs in i favör till det andra laget som vinner den aktuella matchen. 
 
 
 
Regeltolkning: 

 

 
l.  Med "omgång" menas den del av tävlingen där /ag/tävlande slås ut och som slutligen 

leder fram till en final. l en utslagnings Kumitetävling är "omgång" när 50 % av de 

tävlande, inklusive de som vunnit på "by ", har eliminerats. På samma sätt kan en 

omgång ses som det skede i tävlingen där antingen den första elimineringen eller 

återkval äger rum . Vid avgörande genom s.k. "Round Robin ", dvs. alla möter alla, 

innebär en omgång att alla tävlande har gått varsin match och mött alla andra 

tävlande i poolen . 

 
Il. Notera att en "match" refererar till en enskild match mellan två tävlande, medan en 

"lagmatch" är summan av alla matcher mellan medlemmarna i två lag. 
 

 
III. Då de tävlandes ibland likalydande eller svåruttalade namn ofta leder till problem bör 

de tävlande tilldelas /D-nummer. 

 
IV. När ett lag ställer upp före match får endast de tävlande som är anmälda till just den 

lagmatchen ställa upp. De övriga samt coachen skall befinna sig på därför anvisad 

plats. 

 
V. För att kunna tävla måste ett herrlag bestå av minst tre tävlande och ett damlag av 

två. Ett lag med färre tävlande än det föreskrivna antalet skall tilldömas KIKEN. 

 
VI. När diskvalificering via KIKEN meddelas skall SHUSHIN signalera genom att peka med 

sitt finger mot den sida den saknade tävlande, eller lag, skull ha stått samt annonsera 

Aka/Ao Kiken och sen Aka/Ao no Kachi, samt använda signalen för vinst (Kachi) till 

motståndaren. 

 
VII. Matchordningen kan lämnas in av antingen coachen eller en utsedd lagmedlem. Om 

det är coachen som gör det ska han/hon kunna identifieras som sådan. Annars kan 

matchordningen komma att inte tas emot. Listan skall innehålla lands- eller 

klubbnamn, AKA/AO samt de tävlandes namn och skrivna i den ordning de tävlar . 

Både tävlandes namn och deras ID-nummer måste anges, och blanketten skall 

signeras av coachen eller nominerad person. Matchordningen skall vara underskr iven 

av coachen eller den som är utsedd för uppdraget. 


