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Introduktion
Detta dokument är ett tillägg till ”Tävlingssystem för Kyokushin Karate inom Svenska
Karateförbundet”.
Med Barn avses pojkar och flickor fr o m 7 år t o m 11 år.
Med ålder avses faktisk ålder på tävlingsdagen.
Barn kan tävla i lättkontakt respektive semikontakt med avseende på kontakt mot kroppen.
OBS: All kontakt mot huvud är förbjuden, alla sparkar måste stanna mellan 5-10 cm från huvudet.

Kapitel 2. Klädsel och skydd i samband med tävling.
Skydd i samtliga klasser:
 Tandskydd är obligatoriskt.
 Suspensoar för herrar/pojkar och bröstskydd för damer/flickor är obligatoriska.
 Benskydd är obligatoriska. Benskydden skall täcka skenben och ovandelen av foten.
 Handskar som täcker knogar och ovansidan av handen är obligatoriska, handskar av typen
Taekwondo får användas, även vita tyghandskar får användas.
 Tävlingsansvarig och huvuddomare får besluta om att addera skydd i syfte att höja säkerheten
i samtliga klasser.
Tillkommande skydd beroende på tävlingsklass
Semikontakt Barn (7-11 år):
Hjälm
Lättkontakt Barn (7-11 år):
Hjälm, bröstplatta som knyts på ryggen

Kapitel 3. Organisation
Syftet med barntävlingar är att vara en introduktion till tävling och skall ha ett instruktivt upplägg.
Domare och funktionärer skall fokusera på att lära ut och förklara tillvägagångssätt och regler och
skapa förutsättningar för barn till fortsatt tävlande.

Kapitel 5. Matchtid
Semikontakt Barn:
Matchtiden är 2 minuter med möjlighet till 2 st. förlängning á 1 minut.
Lättkontakt Barn:
Matchtiden är 2 minuter med möjlighet till 2 st. förlängning á 1 minut.
Matchtiderna får lov att förkortas och det är inte nödvändigt att använda förlängningar. Detta
beslutas innan tävling av tävlingsledning och chefsdomare.
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Kapitel 6 Poäng
Sparkar mot huvudet får endast vara av markerande karaktär och skall stanna 5-10 cm ifrån
motståndarens hjälm.

Kapitel 7 Matchresultat-kriterier för domslut.
För barn skall tillsägelser och varningar vara instruktiva, lättförståeliga och även ses i perspektivet att
de i första hand är till för att skydda den som blivit utsatt för otillåten teknik.
Domaromröstningen baserar sig på att domarna visar domslut vid uppmaning ”Hantei”. Vinst ges
enligt poängställningen och följande kriterier: och ordning
1. Ippon: Utdelad Ippon innebär omedelbar matchvinst.
2. Waza-ari: Om en av de tävlande har en Waza-ari tilldöms denne vinsten
3. Det antal varningar (Genten) som har utdelats under matchen. (Efter sista förlängning kan
tillsägelser (Chui) beaktas i bedömningen.)
4. Dominans i form av styrka i kombination med teknik och antalet träffar, utförda med korrekt
teknik som träffat motståndare.
5. Om domarna anser att matchen är oavgjord så döms det oavgjort (Hiki wake). Vid detta fall
genomförs den första förlängningen. Om det fortfarande är oavgjort efter första
förlängningen, baseras domslutet efter vikt. Om viktskillnaden är större än 3 kg så döms
segern till den lättare motståndaren. Om matchresultat ej kan ges baserad på vikt genomförs
en andra förlängning varpå någon av motståndarna skall dömas till vinnare.

Kapitel 10 Klasser.




7 år Faktisk ålder på tävlingsdag.
8-9 år Faktisk ålder på tävlingsdag.
10-11 år Faktisk ålder på tävlingsdag.

Det får som mest skilja 8 kg i vikt mellan deltagarna i respektive viktklass.
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