Direktiv för sanktion av tävling inom SKF
Enligt beslut av förbundsstyrelsen 20171220
Samtliga tävlingar inom landet måste enligt Kampsportslagen vara sanktionerade av Förbundet eller i
förekommande fall aktuellt SDF. Innan sanktion söks ska tävlingsarrangören vara väl insatt i sina
skyldigheter och åtaganden samt övriga relevanta dokument. Sanktion söks genom att lämna in blanketten
för sanktionsansökan till kansliet, varpå godkännande/avslag ges.
De regelverk som är tillåtna att arrangera tävlingar inom är:
 WKF
 WKF OS-standard
 Shobu Ippon
 Kyokushin
 Distriktsregelverken
Samtlig info om regelverk mm finns att läsa här: http:/www.swekarate.se/tavling/reglerdokument
Annan form av tävling/regelverk sanktioneras ej och är att anse som otillåten tävling.
Det eftersträvas att utbudet av tävlingar skall spridas maximalt över hela landet och ge bästa möjliga
förutsättningar för kvalitativt tävlande.
Det finns tre nivåer av tävlingar inom landet:
1. Distriktstävling
2. Förbundstävling
3. Mästerskap
1. Distriktstävlingar: är den enklaste tävlingsformen och lämpar sig för nybörjare/mindre erfarna inom
tävling. Regelverket tillåter ej kontakt mot huvudet och tävlingslicens behövs ej. Sanktionsansökan görs
hos respektive styrelse i det distrikt där tävlingen ska hållas.
2. Förbundstävlingar: är samtliga andra tävlingar som arrangeras inom landet. Dessa arrangeras utan
avsteg från gällande regelverk och tävlingsbestämmelser. Krav på tävlingslicens råder.
3. Mästerskap: DM arrangeras av respektive distrikt och SM av Förbundet. Dessa arrangeras utan avsteg
från gällande regelverk och tävlingsbestämmelser. Krav på tävlingslicens råder samt särskilda regler för
utländska medborgare.
Mästerskap har en arrangerande förening som även de skall iaktta de regler som gäller bokning av
tävlingsdag. Regelverk för DM är WKF. Regelverk som finns för SM är WKF, Shobu Ippon och Kyokushin.
Förbundstävlingar och SM får inte sanktioneras för samma tävlingsdag.

En sanktionsansökan kan avslås om tävlingen:
- Ligger inom samma geografiska närområde vid samma tillfälle och riktar sig i för hög grad till samma
målgrupper som annan tävling.
- Ligger på samma datum som DM, SM, NM.
- Är av större internationell karaktär och krockar med av WKF eller EKF planerade mästerskap eller
Premier League.
FS kan också avslå eller dra tillbaka en sanktion för kommande tävling efter rekommendation av DK
och/eller TK om dessa anser och kan påvisa att tävlingens arrangör tidigare inte har fullföljt sina
skyldigheter och åtaganden eller på annat sätt anses ha skadat karatens eller förbundets anseende.
I övrigt förväntas att arrangören själv tar hänsyn till huruvida andra evenemang redan är inplanerade och
försöker undvika krock med desamma. Den som först inkommer till kansliet med en sanktionsansökan skall
erbjudas den tävlingsdag man ansökt om.
Till sanktionsansökan ska inbjudan/komplett information om tävlingens format och kategorier bifogas.
Söks sanktion för ett datum mer än 6 månader framåt, kan arrangören komplettera med
information/inbjudan senast 6 månader innan tävlingens genomförande.
Sanktion kan sökas för en och samma tävling för max två år framåt.
Namnregler för tävling:
- Namn på tävling får ej ändras av arrangören efter godkänd sanktion.
- Namn på tävling får ej vara förväxlingsbart med annan tävling vars sanktion redan godkänts.
Vid risk för förväxling skall geografisk tillhörighet anges i namnet. Är två eller fler ord lika måste dessutom
kombinationen vara annorlunda.
- Sanktion för namn bedöms utifrån kronologisk ordning då ansökan inkommit till kansliet, dvs den arrangör
som först ansöker om ett specifikt namn har av hävd rättigheten till det namnet.
- Arrangören förväntas att visa hänsyn och god marknadsföringssed enligt 11 kap. § 6 i SKF stadgar.

//Förbundsstyrelsen

Tillägg: S.k. KM, dvs. klubbmästerskap/tävlingar är en inofficiell benämning på träningstävling som sker
inom den egna klubben med interna medlemmar. Det är att anse som träning i förberedande syfte inför
tävling och omfattas inte av sanktionsförfarandet.

