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Ansvarsfördelning vid genomförande av Distriktsmästerskap och Distriktscup
Mästerskapet och Cupen ska genomföras i en för arrangemanget passande lokal.
Lokalen ska utrymmesmässigt kunna rymma 3 st Tatami för barntävling (10m x 10m) som
sedan byggs om till 2 st Tatami för vuxen (12m x 12m) samt yta för uppvärmning.
Det ska finnas omklädning och duschmöjligheter för både Herr och Dam.
Domarrum för briefing och förtäring.
Avskilda rum för invägning av tävlande
Önskvärt är även behandlingsrum i närhet om allvarlig skada skulle uppstå.
Det är önskvärt att någon form av förtäring finns för försäljning till allmänhet varav ev vinst
tillfaller arrangerande förening.
Åtgående möbler :
Läkarbord 1 st bord inkl 3 st stolar.
Huvudsekretariat 1 st bord inkl 4 st stolar.
Prisbord 2 st bord.
Sekretariat 2 st bord samt 3 st stolar / Tatami.
Stolar till domare 7 st stolar / Tatami.
Stolar till coacher 2 st stolar / Tatami.
1. Arrangerande förening erhåller 10 000 :- i ekonomiskt bidrag från Mellersta
Karateförbundet som anses täcka totala utgifter för dennes utgiftsposter enlig
nedanstående punkter.
1. Eventuella utgifter för föreningsfunktionärer innefattande förtäring, arvode o dyl.
2. Eventuella kostnader för utbildning av personal (Se punkt 3.11).
3. Eventuella utgifter för inköp av varor till försäljning.
2. Arrangören ska förutom punkt 1 tillse att :
1. Personal finns till handhavande av tävling (min 3 pers/tatami), bespisning /
försäljning.
2. Läkare alternativt Sjuksköterska kallas och finns på plats.
3. Tävlingssanktion söks hos Svenska karateförbundet.
4. Mästerskapstecken och övriga priser beställs och finns på tävlingsdagen.
5. Poängtavlor finns som möter gällande tävlingsbestämmelser om man väljer att inte
använda sig av förbundet tillhandahållet datasystem (se punkt 3.11).
6. 230V uttag : Minst 4 st vid Huvudsekretariat och minst 3 st vid varje tatami.
7. Om användande av förbundets datasystem är aktuellt ska även 3 st fungerande Tv
apparater om minst 32” storlek med bordsstativ och möjlighet till HDMI anslutning
finnas. Punkt 2.5 utgår om detta används.
8. Tillse att alla anmälnings/Deltagaravgifter kommer Mellersta Karateförbundet
tillgodo på Bg 695-9175 .
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9. Tatami anskaffas och läggs, rivs samt byggs om under tävlingens gång.
10. Tillhandahålla passande lokal för tävlingsgenomförande.
11. Städning sker enligt lokaluthyrarens specifikationer.
12. Tillse att Lunchförtäring till Domare, Huvudsekretariatspersonal samt personal som
arrangerande förening anser behövande finns.
3. Mellersta Karateförbundet ska tillse följande :
1. Att tillräckligt antal behöriga domare är kallade.
2. Betala arvoden och reseersättningar för domare och sjukvårdande personal.
3. Betala lunchförtäring för domare och sjukvårdspersonal.
4. Tillhandahålla datum för genomförande.
5. Att arrangerande förening erhåller 10 000 :- i ekonomiskt stöd.
6. Betala eventuell hyra tatami (Ingen hyra utgår för av arrangören ägd Tatami).
7. Betala eventuell lokalhyra.
8. Betala Mästerskapstecken och priser.
9. Tillhandahålla datorer, programvara och nätverksutrustning.
10. Administrera anmälningar och lottning.
11. Utbilda personal i datasystemet om det önskas (kostnader för resor och ev
övernattning tillkommer ). Resekostnad utgår enligt gällande milersättning personbil
f.n 18,50 kr/mil och utgångspunkt Kil Värmlands Län.
Utbildare Marcus Edgren Tel 0705-728756.
Om utbildning avböjs kan ej MKF hållas ansvariga för eventuella användarfel.
Alternativt kan utbildning ske i Karlstad utan avgifter för arrangerande förening.
12. Tillse att startlistor kommer arrangören tillhanda och läggs ut på mellersta
karateförbundets hemsida.
13. På tävlingsdagen bemanna huvudsekretariat för handhavande av ändringar i
startlistor.
Punkterna 3.9 till 3.13 träder endast i kraft om förbundets datasystem (NPro Tournament)
används.
Övergripande frågor Ordförande Marcus Edgren
marcus.edgren@telia.com

0705-728756

Ekonomiska frågor Kassör Roger Eliasson
roger@solstadens.se

0705-154950

Frågor Datasystem Marcus Edgren
marcus.edgren@telia.com

0705-728756

Frågor ang Domare/Regler Emilio Merayo

0708-113924

emerayo@hotmail.com

