Ängelholm 2021-10-01
Öppen motion beträffande tävlingskarate barn och dess framtid
Efter att ha arrangerat karatetävlingar sedan 1999 (över 20 år) så har utvecklingen av
tävlingskarate gått både framåt och bakåt.
De stora och ständiga förändringarna inom WKF har ställt till det riktigt ordentligt både
för domare, coacher, tävlande och inte minst för oss tävlingsarrangörer.
Vi har gått från spegeldomare i kumite upp till 7 domare på varje tatami (! )
En ohållbar situation i framtiden om vi skall lyckas med antal domare, tidsschema samt
inte minst ekonomiskt.
Den stora skaran av tävlande är våra barn 7-13 år. För ett antal år sedan accepterades
bara kumite för barn från 10-13 år. Med påtryckningar från andra länder samt oss själva
så ändrades detta till kumite från 7år.
Eftersom barnen är vår framtid och framtidens Svenska mästare, Europamästare eller
Världsmästare, så måste vi ta hand om denna så viktiga åldersgrupp så bra som det bara
går.
Här finns oerhört mycket att göra för deras framtid.
Eftersom våra barn inte lyder under kampsportslagens regelverk och heller inte under
WKF, så är det ganska enkelt att justera dessa regler och förändringar.
Reflektioner från den senaste tävlingen sedan pandemin BUSHIDO Open 25 september i
Halmstad Arena 2021 som undertecknad var värd för.
Vi hade fått ihop domare till 2 tatami 15 domare + chefsdomare. Det var 211 tävlande
och 271 starter på denna tävling.
Av dessa tävlande så var det 130 barn, alltså en majoritet av tävlande.
De flesta barn tävlar i både kata och kumite i sin åldersklass.
När det gäller kata för barn så är det ett bra system att barnen går upp på tatami
samtidigt och utför sin kata, det är både lättare för publik, domare att jämföra dessa 2
kator mot varandra samt sparar mycket tid inför tävlingen.
När det gäller kumite för barn så är det mer komplicerat än så!
1. 6 domare med kanza krävs för att genomföra tävlingen (undantag 4 domare)
2. Röda o blå handskar samt fot o benskydd och bälten från WKF.
3. Tiden det tar att byta fot o benskydd inför varje ny match är alldeles för dryg och
pressad (stressad för tävlande och coach)
4. Kostnaden för att införskaffa denna utrustning är onödigt dyr.
5. Att som 7 åring gå upp på tatami för första gången och utföra så bra tekniker som
möjligt är en bragd i sig.
6. Att inte förstå varför domaren utdelar varningar o poäng är ett problem i sig.
7. Domaren får ju inte kommunicera så mycket till barnen på tatami.
8. Vid för hård kontakt så finns det inte möjlighet att förklara eller trösta barnen
som coach eller domare.
9. Aktiv coachning är ej heller tillåtet för barntävlingar.
10. Att som Sushin inte kunna kommunicera med barnen på ett enkelt sätt saknas.

Lösningen på ett enklare och säkrare sätt att tävla för barn kommer här att presenteras:
Förslag 1.
1. Införa spegeldomarsystem för barn kumite! Resultatet: blir bättre
kommunikation med barnen och de kommer känna sig tryggare på tatami.
2. Vita fot o benskydd för barnen! Resultatet: slipper byta skydd inför varje match
och sparar både tid och krångel med byten samt att barnen kan fokusera på nästa
match.
3. Färre domare på tatami! Resultatet: Sparar kostnader för arrangören samt fler
tatami kan användas där tiden kan kortas avsevärt.
4. Tryggare kommunikation mellan domare och tävlande! Resultatet: Barnen
kommer förstå lättare om domarna kan förklara varför de fick en varning eller
varför de fick poäng eller inte. Även vid för hård kontakt kan man coola ner
barnen med att förklara för dem under matchen.
5. Lättare att se och döma för domarna med denna närhet till tävlande! Resultatet:
rättvisare bedömningar för de tävlande
Förslag 2.
1. Införa 3 domarsystem för barn kumite
2. Två sittande domare med flaggor och en Sushin med rösträtt och aktiv
som domare med domslut.
3. Det blir enklare för domare att ta beslut.
4. Tydligare för barnen med färre domare.
5. Inga missförstånd med varningar och otydliga signaler.
Sammanfattning av detta förslag!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blir säkrare och bättre domslut
Roligare att tävla för barnen
Ökar förståelsen
Närheten (kunna kommunicera med barnen)
Fler Tatami
Ökar upp för fler tävlingar
Sparar tid o pengar
Fler arrangörer har möjlighet
Barnen är karatens framtid

Vi som står bakom detta förslag/motion är:
Bushido Karate / Magnus Palmqvist….

