
Helsingborgs karateklubb och Svenska Karateförbundet hälsar alla tävlande, 
funktionärer och åskådare välkomna till 2021 års Svenska Mästerskap i 
Karate! 
 
Datum: 30 – 31 oktober – 2021 
Plats: Idrottens Hus, Mellersta Stenbocksgatan 10, Helsingborg 
 
 
Tider: 

• Lördagen 30. oktober, tävlingen startar 09.00 

• Söndagen 31 oktober, tävlingen startar 09.00 

• Registrering/Invägning:  
Fredag 29 oktober Kl. 17.00-21.00 Idrottens hus. 
Lö-Sö 30-31 oktober Kl. 09.00-12.00 Idrottens hus. 
(Observera att tävlingslicens ska uppvisas vid registrering). 

• Domarbriefing: Idrottens hus Fredag den 29. oktober kl. 20.30 

• Coachmöte: Idrottens hus Fredag den 29. Oktober kl. 19:00  

• Lördag 08.30: Idrottens hus 

• Söndag 08.30 Idrottens hus  

• Tidsplan anslås på Sportdata 

 
Observera: För att en förening ska ha behörighet att tävla på SM med sina utövare ska 
föreningens medlemsavgifter till Svenska Karateförbundet var betalda. Som utövare ska man 
vidare ha giltig tävlingslicens samt ha varit stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst ett år. 
Om dessa villkor inte är uppfyllda tillåts man ej att tävla. 
 

Uppvärmningshall: 
Finns i anslutning till tävlingshallen, därifrån eskorteras tävlande i grupp ut till tävlingsytan 
av arrangörens funktionärer. 
 
Regler: Gällande regler för WKF 
 
Bankett hålls Lördag den 30 oktober kl. 19:30  
 
Anmälan: Via SportData senast 15 oktober kl. 23:59 
 
Avgift: 
Individuellt 300 :-/Klass 
Lag 800 :-/Lag 
Inbetalas via PlusGiro 88 03 06 – 6 senast oss tillhanda 20 oktober 2021 
Ange: Klubb, deltagarnamn, klass 
 
 
Kategorier 



(Sr = Senior, U21= Under 21, Jr = Junior, YJr = Kadett, H = Herr, D=Dam) 
 
Parakarate: 
Kata Rullstol : Mixed H & D 
 
Kata: 
D YJr , D Jr , D U21 , D Sr 
H YJr , H Jr , H U21 , H Sr 
 
Kumite: 
D YJr -47 kg, -54 kg, +54 kg 
D Jr -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg 
D U21 -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg 
D Sr -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg 
H YJr -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg 
H Jr -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg 
H U21 -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg 
H Sr -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg 
 
Lag: 
Kata: D Jr , D Sr, H Jr, H Sr 
 
Kumite: D YJr Kumitelag består av 3 st tävlande 
D Jr Kumitelag består av 3 st tävlande 
D Sr Kumitelag består av 3 st tävlande 
H YJr Kumitelag består av 3 st tävlande 
H Jr Kumitelag består av 3 st tävlande 
H Sr Kumitelag består av 3 st tävlande 
 
Mixlag Jr: Mixlag består av 5 tävlande 3 Herr & 2 Dam 
Mixlag Sr: Mixlag består av 5 tävlande 3 Herr & 2 Dam 
 
Kontakt 
Peter Stenfors, e-post:  kansli@helsingborgskarate.com 
 
Bra att veta 

• Tävlande i kata för juniorer kan även delta i kata för seniorer. 

• Tävlande i alla U21 klasser kan även delta i seniorklasser. 

• Sammansättning av lag får endast ske inom klubben 

• Namn på lag ska vara motsvara klubbens namn. Vid flera lag från samma klubb anges 
numrering, *klubbnamn* Lag 1 etc.  

• Efter att anmälningstiden gått ut kommer ingen insättning av nya tävlande att ske. 

• Vid prisutdelning skall den tävlande ta emot priset i karate-gi. Klubbens 
träningsoverallsjacka är tillåten att ha på sig, dock får ej skor eller civil klädsel 
förekomma. 



• Coach skall under hela tävlingen bära klubboverall samt sin coachlicens synligt. 

 
 

  



Tävlingsregler 

Tävlande och ledare är skyldiga att känna till och följa SKFs tävlingsbestämmelser & WKF:s 

tävlingsregler. 

 

WKF:s reglemente gäller med följande undantag: 

• Inget krav på bunkai i lagkata 

• Face-mask är ej tillåten 

• Bodyprotection är valfritt 

 

Registrering/invägning 

• Tävlande vägs in i karate-gi. I tveksamma fall tillåts deltagare att väga in iförd kortbyxa. 

• Med matchvikt menas tävlande utan kläder. 

• Tävlande som vid invägningens avslutande ej uppfyller viktkrav får inte deltaga. 

 

 


