TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖRBUNDSTÄVLINGAR
Denna utgåva reviderad enligt styrelsebeslut i december 2017.

1. DEFINITION
Tävling enligt av Svenska Karateförbundet (SKF) godkända regler mellan individer/lag tillhörande SKF:s
karate anslutna klubbar vilka fullgjort sina skyldigheter gentemot SKF och distriktsförbund.
Före tävlingen skall i god tid sanktion ha erhållits från SKF:s karate på därför avsedd blankett. Detta
reglemente och Kampsportsdelegationens beslut ska följas vid samtliga av SKF:s karate sanktionerade
karatetävlingar.
2. TÄVLINGSFORM
Tävlingar inom Karateförbundet genomförs inom ramen för WKFs regelverk samt Kampsportsdelegationens
beslut gällande regelverkets tillstånd.
3. TÄVLINGAR
3.1 Ansökan om sanktion
Vid alla tävlingar skall sanktion ha erhållits från SKF innan inbjudan till tävling får gå ut. Tävlingsarrangör
förbinder sig att följa SKF:s reklam och/eller sponsorbestämmelser samt Kampsportsdelegationens beslut
enligt lagen 2006:1006 om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Sanktionerade tävlingar skall vara
öppna för alla medlemmar i karateförbundet med undantag för egna stilorganisationens tävlingar.
3.2 Ändring av tävlingsdag/plats för godkänt arrangemang
Förening, distrikt eller enskild person som har åtagit sig ett tävlingsarrangemang vid
ett bestämt, i kalendariet utlyst datum, får ej ändra detta utan godkännande av förbundsstyrelsen.
3.3 Arrangörens skyldigheter
Som grundprincip är arrangören skyldig att med alla till buds stående medel försäkra sig om att tävlingen
förbereds, genomförs och uppföljs på ett för karatens fortsatta utveckling, optimalt sätt.
Det åligger arrangören att:
1. Söka sanktion för tävlingen och välja bästa möjliga lokal och tidpunkt. Arrangören kan tilldelas eller nekas
sanktion enligt sanktionsbestämmelserna.
2. I god tid utlysa tävlingen och i möjlig mån annonsera i lokal press eller likvärdigt.
3. I god tid försäkra sig om tillräckligt antal licenserade domare, protokollförare,
tidtagare, vaktmästare, speakers, tävlingsläkare och andra eventuella funktionärer.
4. Inbjuda pressen och se till att någon tar hand om dess representanter.
5. Helst trycka program, gärna med några kommentarer om regler.
6. Införskaffa obligatoriska mästerskapstecken (SM/DM) samt övriga priser, medaljer m.m.
7. Tillhandahålla all utrustning som krävs i samband med tävlingen, gäller ej den
tävlandes personliga skyddsutrustning.
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8. Genom god organisation göra sitt bästa för att tävlingen skall starta på utsatt tid
och genomföras utan onödiga avbrott.
9. Domare och övriga funktionärer skall ha tillgång till förfriskning samt förtäring.
10. Snarast efter tävlingen, via en resultatlista meddela SKF:s kansli resultaten.
11. Samma dag meddela massmedia, t.ex. TT, tävlingsresultaten.
12. Iordningställa lokalen efter tävlingen enligt överenskommelsen med hyresvärden.
13. Delge coach/lagledare lottningen före tävlingsstart samt att på ett lämpligt sätt
meddela om återkval och se till att hålla publiken informerade om vad som händer.
14. Kumitetävling får ej genomföras utan att leg. tävlingsläkare är närvarande hela tiden,
15. Vid SM och DM är startavgiften 300 kr per klass och för lag 800 kr. Vid övriga tävlingar bestämmer
arrangören själv vilken avgift som skall gälla.
16. Ingen (styrelse, anställd, arrangör, domarkommittén, chefsdomare, enskild domare,
ledare eller någon annan person) äger rätt att meddela dispens eller göra undantag
från bestämmelserna i det tillståndspliktiga regelverket som Kampsportsdelegationen
godkände enligt lagen 2006:1006 om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
17. Göra invägning och legitimationskontroll av samtliga tävlande innan tävlingsstart.
18. Tävlingsprotokollet är ett officiellt dokument. Efter att lottningen är avslutad äger
arrangören inte rätt att ändra det genom insättning av nya tävlande.
19. Senast en vecka efter att tävlingen ägt rum ska arrangören skicka den obligatoriska
tävlingsrapporten samt läkarens rapport till förbundskansliet.
20. Vid ev. karensbeslut, p.g.a. knockout eller liknande, ska arrangören skicka den tävlandes tävlingslicens
(med information om karenstid samt den tävlandes postadress) till förbundskansliet för åtgärd.
21. På tävlingar skall arrangören informera publik, utövare, samt vid domar- och coachbriefing, rörande
utrymningsvägar samt nödutgångar. Om hjärtstartare finns i lokalen skall det meddelas var denna finns.
Utöver det skall alltid lokala säkerhetsföreskrifter följas.
22. Tävlingsarrangör skall beakta jämställdhetsperspektivet vid planering och genomförande av tävling.
Kvinnor och män skall beredas samma möjligheter i sitt tävlande. Detta kan exempelvis gälla val av tatami,
medieexponering eller tidsplanering
23. Det åligger arrangören att vid arrangerande av barntävling länka till följande information på
förbundets hemsida: ”Regeltillägg för barn, Instruktion för coachning av barn samt Konsekvensbeslut vid
olämplig coachning av barn.”
3.4 Anmälan
Skall ske på av arrangören bestämt sätt. Startavgift och anmälan skall vara poststämplad senast sista
anmälningsdagen. Arrangören kan förvägra deltagande om anmälan inkommer för sent. Anmälan är
bindande och avgift återbetalas ej vid uteblivande. Det är anmälarens skyldighet att se till att anmälan med
korrekta uppgifter kommit arrangören tillhanda. Anmälan ska göras via den tävlandes förening.
3.5 Inlottning
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Skall ske på förtryckta protokoll som erhålles från SKFs hemsida www.swekarate.se eller om arrangören har
eget lottningsprogram ska det brasilianska eliminering/poolsystemet följas. Vid tävlingsanmälan registrerar
arrangören klubbarnas tävlande klassvis i anmälningsordning från startnummer 1 till 36 i varje klass (steg 1).
Det innebär att en klubbs utövare sprids maximalt i startfältet. Tävlingsarrangören avgör om seedning skall
ske för föregående års placering 1-3, på så sätt att de seedade inbördes sprids maximalt i startfältet (steg 2).
Alla förflyttningar skall först ske framåt inom klubbens inbördes ordning. Uppnås inte önskad spridning
flyttas istället hela klubben framåt i startfältet utan att rubba klubbens inbördes ordning. När maximal
spridning är uppnådd upphör vidare förflyttningar, man utför inte mer förflyttning än nödvändigt. Är
spridningen redan uppnådd genom lottningen i steg 1 så utförs inte förflyttning enligt steg 2. En tävlande
skall bara seedas i samma viktklass som föregående år.
Med maximal spridning menas, oberoende av omgång, att föregående års 1:a och 2:a tävlar i olika pooler
samt att föregående års 3:a/or tävlar i motsatt gren inom den pool där 1:a respektive 2:a tävlar. Lottningen
skall tydligt offentliggöras på tävlingsdagen i god tid före matchstart och hållas tillgängligt hela tävlingen.
Tävlande får endast delta i klass de på föreskrivet sätt anmälts till.
Om endast 3 till 5 deltagare finns i en klass kan arrangören på plats erbjuda round robin-tävling enligt
protokoll på förbundets hemsida. Samtliga tävlande och coacher måste vara införstådda och acceptera
erbjudandet. Om så ej fallet måste klassen genomföras enligt ursprunglig lottning.
3.6 Invägning
Tävlande vägs in i karate-gi. I tveksamma fall tillåts deltagare att väga in iförd kortbyxa. Med matchvikt
menas tävlande utan kläder (se § 4:5). Av arrangör utsedd invägnings-kontrollant är skyldig att se till att
ovan nämnda bestämmelser följs, samt att icke godkänd tävlande tydligt avbokas i det officiella
tävlingsprotokollet. Tävlande som vid invägningens avslutande ej uppfyller ovanstående krav får inte
deltaga. Varken över eller undervikt tolereras.
3.7 Lagledares, coachers samt tävlandes skyldigheter
a. Samtliga tävlande i kata och kumite 14 år och uppåt skall inneha förbundets obligatoriska tävlingslicens
(gäller ej barntävlingar).
b. Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet och
distriktsförbund enligt SKF stadgar. Tävlande skall alltid kunna uppvisa giltig fotolegitimation vid behov.
c. Tävlande och ledare som deltar i tävling är skyldiga att känna till och följa gällande
tävlingsbestämmelser, tävlingsregler, aktuella tillägg som finns på www.swekarate.se/ Regler & Dokument
samt Kampsportsdelegationens beslut enligt lagen 2006:1006 om tillståndsplikt för vissa
kampsportsmatcher.
d. Lagledare sätter personer som denne inte vill skall mötas i samma pool efter
varandra, i klubbens anmälan till arrangören.
e. 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 då en tävlande tar emot ett pris.
f. Tävlande är skyldiga att själva eller genom sin coach/lagledare hålla reda på
platser och tider för matchstart, ev. återkval samt finaler.
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g. Tävlande som ej befinner sig på plats inom 1 minut efter upprop, diskvalificeras.
h. Vid föreningsbyte gäller SKF:s stadgar 8 kap. Det åligger anmälande klubb att se till att
övergångsbestämmelser följts.

i. Coach skall under hela tävlingen bära träningsoverall, vid varmt väder kan coachen ta av sig
träningsoverall jackan. I övrigt skall coachen följa de coachreglerna.
3.8 Barntävlingar enligt följande:
a. Deltagarna skall vara yngre än 14 år fyllda tävlingsdagen.
b. Vid anmälan av barn under 14 år, där verifiering enligt tävlingslicens inte kan ske, är
föreningsledaren/anmälare ansvarig för att sanningsenliga uppgifter lämnas avseende barnets ålder och att
tävlande registreras i rätt kategori/viktklass.
c. Tävlande, coacher och domare skall följa gällande regler med de avvikelser och tillägg som finns beskrivna
i karateförbundets godkända ”Regeltillägg för barntävlingar”.
3.9 Domarnas skyldigheter
1. Samtliga domare måste delta i den obligatoriska domargenomgången innan tävlingen startar samt ta del
av den slutliga genomgången efter tävlingens slut.
2. Innan klassen startar ska domarna kontrollera de tävlandes obligatoriska
tävlingslicenser, dessa ska uppvisas i original, kopior i någon form tillåts ej. Vid Kumite skall licenserna
samlas in av domarna och lämnas till sekretariatet. Det är den tävlande/coachens ansvar att hämta licensen
efter omgångens slut. Tävlande som vid tävlingstillfället saknar obligatoriska licenser får ej tillåtas att delta i
tävlingen.
4. MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR - SM/DM
4.1 Seedning skall alltid tillämpas enligt 3.5 inom samma SM kategori dvs. en vinnare i JSM skall inte seedas
i Senior SM.
ANMÄLAN OCH LOTTNING TILL SM
14 dagar innan SM är sista anmälningsdagen.
10 dagar innan SM offentliggörs en preliminär lottning på förbundets hemsida.
7 dagar innan SM är lottningen officiell.
Lottningslistorna hämtar den tävlande och coacher på förbundets hemsida. En uppsättning skall dock anslås
på lämplig plats i tävlingsarenan.
4.2 Tävlande skall
a. Vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan minst 12 månader
samt tillhörande en till SKF ansluten klubb.
b. registreras under samma namn som lydelsen på tävlingslicensen.
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4.3 Antal tävlande
Finns vid tävlingsstart minst 2 deltagare/klass skall denna genomföras. Finns endast en, får denne inlottas
på nästa lediga siffra i närmaste högre viktklass. Detta gäller även för andra än SM/DM tävlingar.

4.4 Ålderskrav kumite
Damer seniorer kumite 18 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar seniorer kumite 18 år fyllda tävlingsdagen.
Damer U21 kumite 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen
Herrar U21 kumite 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen
Damer juniorer kumite 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar juniorer kumite 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.
Damer yngre juniorer kumite 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar yngre juniorer kumite 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen.
Ålderskrav kata
Damer seniorer kata 16 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar seniorer kata 16 år fyllda tävlingsdagen.
Damer seniorer lagkata 16 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar seniorer lagkata 16 år fyllda tävlingsdagen.
Damer U21 kata 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen
Herrar U21 kata 18 år fyllda, dock ej 21 år fyllda tävlingsdagen
Damer juniorer kata 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar juniorer kata 16 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.
Damer junior lagkata 14 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar junior lagkata 14 år fyllda, dock ej 18 år fyllda tävlingsdagen.
Damer yngre juniorer kata 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen.
Herrar yngre juniorer kata 14 år fyllda, dock ej 16 år fyllda tävlingsdagen.
4.5 Obligatoriska klasser/viktklasser SM/DM:
Damer seniorer -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg.
Individuell kata/kumite samt kumite lag standard/mix och kata lag.
Damer U-21 -50 kg, -55 kg, -61 kg, -68 kg, +68 kg
Individuell kata/kumite
Herrar seniorer -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg.
Individuell kata/kumite samt kumite lag standard/mix och kata lag.
Herrar U21 -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg
Individuell kata/kumite
Damer juniorer -48 kg, -53 kg, -59 kg, +59 kg.
Individuell kata/kumite samt kumite lag standard/mix och kata lag.
Herrar juniorer -55 kg, -61 kg, -68 kg, -76 kg, +76 kg
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Individuell kata/kumite samt kumite lag standard/mix och kata lag.
Damer yngre juniorer -47 kg, -54 kg, +54 kg.
(kadetter) Individuell kata kumite samt kumite lag
Herrar yngre juniorer -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, +70 kg.
(kadetter) Individuell kata kumite samt kumite lag
4.6 Lag SM/DM enligt följande:
a. Vinnarna i återkvalet blir automatiskt bronsmedaljörer (2 st. tredje pristagare).
b. Seedning tillämpas så att föregående års etta och tvåa hamnar i olika pooler, detsamma gäller för båda
treorna.
c. Högst 2 lag per klubb och klass tillåts deltaga, där en och samma utövare endast kan deltaga i en
laguppställning i samma klass.
d. Lagets namn skall vara det samma som klubbnamnet, vid två deltagande lag numreras dessa I & II.
e. Inget krav på Bunkai, i händelse av att Bunkai utförs i uppvisningssyfte skall denna uppvisning ske efter att
finalen är avslutad.
f. Mixat kumite lag ska bestå av 5 personer, där tre män och två kvinnor ingår med följande matchordning:
man-kvinna-man-kvinna-man. Vid oavgjort representeras lagen av var sin kvinna i den sista individuella
matchen.
4.7 Övriga tävlingar
Tillstånd ges för samma klasser som punkt 4.5. Tillägg kan göras för kategorin lagmix i Kata, samt vad som
anges i Barnregeltillägget. Klasser för utövare med funktionsnedsättning kan tillämpas, bestämning av dessa
ska ske i samråd med Para-Karate-kommittén.
Se separata tävlingsbestämmelser för SDF-tävlingar och Distrikts-SM.
5. ÖVRIGA BESTÄMMELSER
a. Regler mot doping
Samtliga utövare, ledare och förtroendevalda inom förbundet ska följa de regler mot doping som finns i 10
kap, 1 och 2 § i förbundets stadgar. Med doping menas de förseelser som anges i idrottens
dopingreglemente. Utövare, ledare och förtroende-valda ska följa World Anti-Doping Code (WADC) samt
andra direktiv som föreslås av RF:s antidopinggrupp.
b. Genom förevarande bestämmelser upphävs alla tidigare bestämmelser samt annat
av Svenska Karateförbundet i cirkulär och skrivelser utgiven information om dessa.
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