Distriktscup/Distriktsmästerskap 2019
Välkomna till Katrineholm och Distriktscup/ Distriktsmästerskap för Mellersta Karateförbundet.
Tävlingen är öppen för alla klubbar anslutna till Mellersta karateförbundet

Allmänt
Datum

Söndagen den 29 september 2019

Plats

Duveholmshallen A-hall , Västgötagatan 39, Katrineholm

Bankgiro

695‐9175

Anmälan:

Anmälan görs till: jackie.vu@outlook.com och senast 21/9!
OBS! Endast klubbanmälningar. I anmälan anger ni Klubb,
namn, kategori & längd. Ingen återbetalning och efteranmälningar.

Regler

WKF samt karateförbundets tillägg för barn och coachregler.
Round Robin (alla möter alla) vid färre än fem i klassen.
Duo kata (två tävlande samtidigt) upp till 12 år.

Info

Jackie Vu, 070-3008198 alt. Jackie.vu@outlook.com

Tävlingskort

Beställs på kansliet i Stockholm mailto:bettan@swekarate.se
Gäller alla från 14 år.

Coacher

En coach per 5 tävlande har fritt inträde, max 6 coacher per klubb

Övrigt

Vid sen anmälan/betalning har arrangören rätt att neka deltagare.
För övernattning kontakta turistbyrån 0150-44 41 40
Obligatorisk coachlicens gäller för samtliga som ska coacha under
tävlingen

Distriktscup 2019
Alla barn som deltar får en deltagarmedalj.
Tider

Tävlingsstart 9.30
Registrering 8.00–9.30
Coachmöte 09.00

Avgift

Barn 7 -13 år: 200 SEK/klass
Inbetalas senast 21/9

Klasser
Kata

Kumite

Flickor/Pojkar
F/P 7,F/P8, F/P9, F/P10, F/P11, F/P12, F/P13
Flickor/Pojkar
F/P7, F/P8, F/P9, F/P10 (L/K), F/P11 (L/K), F/P12 (L/K), F/P13 (L/K)

Distriktsmästerskap 2019
Tider

Tävlingsstart 14.00
Registrering och invägning 12.00–13.30
Coachmöte 13.30

Avgift

+14 år: 250 SEK/klass
Inbetalas senast 21/9

Klasser
Kata

Kadetter med återkval
14 – 15 år, dam och herr
Juniorer med återkval
16 – 17 år, dam och herr
Seniorer med återkval
16 år-, dam och herr

Kumite

Kadetter med återkval
14 – 15 år herr, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg
14 – 15 år dam, -47 kg, -54 kg, +54 kg
Juniorer med återkval
16 – 17 år herr, -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, + 76 kg
16 – 17 år dam, -48 kg, -53 kg, -59 kg, + 59 kg
U21 med återkval
Herrar -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, + 84 kg
Damer -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, + 68 kg
Seniorer med återkval
Herrar -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, + 84 kg
Damer -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg

