Tävlingsbestämmelser samt tävlingsregelverk vid Distriktstävling
Fastställda av förbundsstyrelsen den 24 januari 2013
Bakgrund
För att stimulera Svensk tävlingsverksamhet införs kategorin Distriktstävling, hur dessa skall
genomföras samt regelverk för detta beskrivs nedan. Övriga tävlingar genomförs som tidigare och
benämns Förbundstävlingar.
Ansvar och omfattning
Distriktsstyrelsen i det distrikt där tävlingen genomförs är ansvarig för att tävlingen genomförs enligt
detta regelverk. Regelverket gäller såväl kumite som kata.
Geografiskt kan deltagare komma från andra distrikt än det där tävlingen genomförs.
Alla åldrar kan tävla
(Obs! Distriktsmästerskap (DM) skall genomföras efter Svenska Karateförbundets
tävlingsregelverk.)
Regelverk
WKF:s tävlingsregler för Kadett & Junior med undantag för Artikel 6 Poäng.
Ingen kontakt får förekomma mot huvudet, inte heller vid Jodan Geri.
Ytterligare ett undantag finns, huvuddomaren ges vetorätt i fråga om beslut gällande
bestraffningsskalan om dessa riskerar avvika från befintligt regelsystem. Likaså förväntas
huvuddomare att kommunicera med tävlande och övriga domare för att på ett transparant sätt
tydliggöra grunderna för sina domslut. Poäng utdelas efter regelmässigt majoritetsbeslut.
Dock kan aldrig en poäng utdelas vid kontakt eller då någon ens nuddar huvud,
nacke, hals eller ansikte.
Tävlingen kan köras i enlighet med Round Robin även gånger flera. Man utgår från WKF:s viktklasser
och antalet deltagare per viktklass. Där tävlande flyttas upp i viktklass vid för lågt deltagarantal.
Mixklasser i kata, lagkata samt lagkumite är godkända. Speciella åldersklasser kan även genomföras.
Vid turneringar indelas de tävlande efter det året man är född och inte efter födelsedatumet.
Skyddsutrustning
Handskydd röda/blå och tandskydd. Övrig skyddsutrustning är frivillig men skall vid användande följa
WKF:s regelverk. Det är den tävlande själv som avgör om denne vill ha övrig skyddsutrustning.
Matchyta
Pusselmattor rekommenderas, tejpad matchyta accepteras. Mått enligt WKF:s regelverk samt SKF:s
tävlingsbestämmelser för barn när dessa avses.
Domarsammansättning
Chefsdomare skall vara en av Svenska Karateförbundet licensierad domare. Alla
matcher skall ledas av en av Svenska Karateförbundet licensierad domare. Som
flaggdomare kan distriktsdomare delta, se nedan.
Undantag är klubbmästerskap där krävs distriktsdomarkompetens för att leda match.

Distriktsdomare dömer iklädd i förbundets mörkblå pikétröja och mörka byxor samt
svarta skor, huvuddomaren i domarklädsel enligt WKF:s regelverk.
Tre domarsystem används med två flaggdomare i bortre hörnen sett från
huvuddomarens startposition.
Chefsdomare
Chefsdomare skall finnas för varje tävling. Denna skall även uppges på ansökan om
tävlingssanktion. Chefsdomare skall vara en av Svenska Karateförbundet licensierad
domare. Chefsdomarens skall efter tävling sända in Domarrapport. Blanketten finns på
Svenska Karateförbundets hemsida, under domarfliken och dokument. Denna sänds
omedelbart efter avslutad tävling till respektive distriktsstyrelse.
Distriktsdomare
Distriktsdomare utbildas av erfarna domare som erhållit denna befogenhet av SKF:s
domarkommitté, se nedan utbildning. För att kunna verka som Distriktsdomare skall man ha
genomgått och godkänts vid en regelkurs för distriktsdomare.
Sjukvårdspersonal
Legitimerad sjuksköterska alternativt legitimerad läkare skall finnas närvarande vid distriktstävling i
kumite. Ansvarig sjukvårdspersonal skall tillsammans med Chefsdomaren upprätta en skaderapport.
Blanketten finns på Svenska Karateförbundets hemsida, under domarfliken och dokument. Denna
sänds omedelbart efter avslutad tävling till respektive distriktsstyrelse.
Ekonomi
Deltagaravgift för tävling bestäms av tävlingsarrangören. Ersättning till domare och
andra funktionärer bestäms i samråd mellan tävlingsarrangör och deltagande
funktionärer. Avgift för att genomgå flaggdomarutbildning bestäms av distriktsstyrelsen.
Sanktionsansökan
Sanktion skall sökas för distriktstävling. Blanketten finns på Svenska Karateförbundets hemsida,
under domarfliken och dokument.
Obs! Ansökan skickas
Till respektive distriktsstyrelse sedan ger tillstånd till tävling, eller avslag, alt. till SKFs kansli i de fall
distrikten ej har administration att handlägga sanktionsförfarande. Om arrangören vill kan tävlingen
läggas in i Förbundets kalendarium märkt distriktstävling.
Distriktsstyrelse
Distriktstävlingar ansvarar ytterst distriktets styrelse för, de ger även sanktion för
tävlingarna. Distriktsstyrelsen tillsätter Domaransvariga alternativt en Domarkommitté för distriktet.
Distriktsstyrelsen för register över distriktets godkända och utbildade
distriktsdomare. Distriktsstyrelsen sammanställer Domarchefens rapport och skaderapporterna i
distriktet. Distriktsstyrelsen har ett övergripande ansvar att övervaka distriktstävlingarna så att dessa
genomförs enligt detta regelverk samt en skyldighet att ingripa om regelverket ej följs eller tävlingen
genomföres på ett sätt som skadar Svensk Karate.
Distriktets domarkommitté/domaransvarig
Distriktets domarkommitté/domaransvarig ansvarar administrativt för distriktets utbildning av
distriktsdomare. De ansvarar tillsammans med Distriktsstyrelsen för att upprätthålla register samt
sammanställa rapporter.
I varje distrikt skall det finnas domare som kan genomföra distriktsdomarutbildning.
Det är domarkommittés/domaransvarigs skyldighet att följa upp distriktsdomarnas
kvalitet. Domarkommitté/Domaransvarig har möjlighet att stänga av utbildade distriktsdomare
genom att ta deras distriktslicens.

Utbildning av Distriktsdomare
Utbildare skall formellt vara berättigad att genomföra flaggdomartävling. Denna kompetens erhålls
efter utnämnande av SKF:s domarkommitté eller efter ansökan tillställd desamma.
Vid utbildning används material framtaget av SKF:s domarkommitté. Regelkursen genomförs i
distrikten och kan ske i direkt anslutning till tävling. Utbildningens omfattning är tre timmar.
Personer som kan genomgå utbildningen skall vara 16 år fyllda. Personerna hämtas från klubbledare,
tränare, coacher eller liknande som sedan tidigare är förtrogna med tävlingsverksamhet.
Delegering av sanktionsrätt vid Distriktstävling
De distrikt som önskar skall kunna sanktionera distriktstävlingar. Distriktsstyrelsen får
denna ”rättighet” genom ansökan till Förbundsstyrelsen. Nedanstående villkor skall
vara klara, och kunna redogöras för, innan ansökan görs till Förbundsstyrelsen.
 Distriktet skall ha en fungerande styrelse vald på årsmöte i distriktet.
 Distriktsstyrelsen skall ha utsett en domarkommitté alternativt domaransvariga
 i distriktet.
 Distriktsstyrelsen accepterar genom ansökan det ansvar som redovisas i
 ”Tävlingsbestämmelser och Tävlingsregelverk för Distriktstävling”.
Förbundsstyrelsen kan frånta distriktsstyrelse möjlighet att sanktionera distriktstävlingar.
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