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Bäste karate-ka / klubbledare, 

 
Vi, på Göteborg Karate Akademi, har det stora nöjet att bjuda in Dig/din klubb att delta i Karate & 
distrikts SM som kommer att hållas den 27-28 mars 2015 i Göteborg.  

 
Jag hoppas att alla deltagare och gäster får möjlighet att ta del av allt Göteborg har att erbjuda och 
dess gästvänlighet samt givetvis att ni finner arrangemanget tillfredställande. 

 
 
Jag är övertygad om att Göteborg, som många gånger tidigare, är redo att motsvara era 
förväntningar och vi ser fram emot att ta emot er. 

 
 
Jag hoppas även att Karate & distrikt SM skapar ett starkare vänskapligt band mellan alla klubbar 
och tävlande.  
Karate har en världsåskådning samt värderingar som sträcker sig långt tillbaka i tiden, värderingar 
som är en livsstil, som är värda att följa och bevara för eftervärlden.  
Vägen och resan, DO, är för varje karate-ka minst lika viktig som målet. Låt oss tillsammans 
uppleva resan och bemöta vägens svårigheter, för tillsammans är vi starka! 
 
 

 
 
Med bästa karate hälsningar, 
Göteborg Karate Akademi 
Siamak Rezaie-H 
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KARATE-SM 
 

Tid  Fredag den 27 mars kl. 16.00 samt lördag den 28 mars kl. 8.00 

Plats  Eriksbergshallen, Maskingatan 11, Göteborg. 

Anmälan Anmälan för både tävlande & coacher ska göras på Sportdata. Länken finns på 

tävlingens hemsida. Anmälan ska göras via den tävlandes förening. 

Deadline  Anmälan ska vara registrerad senast söndag den 15 mars. Efteranmälan ej 

möjlig. 

Invägning  Invägning & registrering sker I hallen, fredag kl. 14-21 samt på lördag kl. 8-12. 

Regler  Se sida 4 för information. WKF:s samt SKF:s regler med vissa undantag gäller. 

Avgift  300 kr per individuell kategori/person & 800 per lag. 

Betalning  I samband med anmälan på plusgiro: 48 80 58-9 Göteborg Karate Akademi  

Coacher  En coach per 5 tävlande, dock max 5 coacher per klubb. Anmäls på Sportdata. 

Bankett  På lördagen kommer en bankett att ordnas, se sidan 5 för detaljer. 
 

KATEGORIER 

Kadetter, 14-15 år 
Kata individuell: dam, herr 
Kumite individuell dam: –47 kg, –54 kg, +54 kg 
Kumite individuell herr: –52 kg, –57 kg, –63 kg, –70 kg, +70 kg 
Lagkumite: dam/herr 
 

Juniorer, 16-17 år 
Kata individuell: dam, herr 
Lagkata: dam, herr 
Kumite individuell dam: –48 kg, –53 kg, 59 kg, +59 kg 
Kumite individuell herr: –55 kg, –61 kg, –68 kg, –76 kg, +76 kg 
Lagkumite: dam, herr 
 

U21, 18-20 år 
Kata individuellt: dam, herr 
Kumite individuell dam: –53 kg, –60 kg, +60 kg 
Kumite individuell herr: –68 kg, –78 kg, +78 kg 
 

Seniorer 
Kata individuell 16+ år: dam, herr 
Lagkata 16+ år: dam/herr 
Kumite individuell 18+ år dam: –50 kg, –55 kg, –61 kg, –68 kg, +68 kg 
Kumite individuell 18+ år herr: –60 kg, –67 kg, –75 kg, –84 kg, +84 kg 
Lagkumite 18+ år: dam, herr 
 

Tävlande med funktionshinder 
Synskadade kata: dam, herr 
Rullstol kata: dam, herr 
Intellektuell funktionsnedsättning kata: dam, herr 
 

Kontakt: Siamak Rezaie-H Tel: 0704-44 10 25, E-mail: karateopen@gmail.com 
Arrangör: Göteborg Karate Akademi 
Officiellt hotell: Quality Hotell 11. Se gärna sidan 5 för information. Antal rum är begränsade. 
För senaste uppdateringar och information besök gärna: 
Webb: www.karatesm2015.se  
Facebook: www.facebook.com/karatesm2015 

mailto:karateopen@gmail.com
http://www.karatesm2015.se/
http://www.facebook.com/karatesm2015
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DISTRIKTS-SM 
Kort utdrag ur regler  
Lag till Distrikts-SM anmäls utan undantag via sitt distrikt och utses av distriktscoach. Varje distrikt kan 
anmäla ett lag per kategori. Tävlande ska vara medlemmar i föreningar hemmahörande i distriktet. För att 
en kategori ska genomföras krävs två eller fler anmälda lag. 
För att läsa regelverket för distrikts-SM se gärna ”Viktiga länkar” på sida 5. 

KATEGORIER 

Kadetter & juniorer 
Lag Herrar kumite, 5-manna lag: kadett & junior (ordning Junior-Kadett-Junior-Kadett-Junior) 
Lag Damer kumite, 3-manna lag: kadett och junior (ordning Junior-Kadett-Junior) 
Lagkata herrar 14-17 år, lagkata damer 14-17 år. (Bunkai är krav i medaljmatcher) 

Seniorer 
Lag herrar kumite 18+ år, 5-manna lag 
Lag damer kumite 18+ år, 3-manna lag 
Lagkata herrar +16 år, lagkata damer +16 år (Bunkai är krav i medaljmatcher) 

 

SCHEMA 

FREDAG DEN 27 MARS 

14.00–21.00  INVÄGNING & REGISTRERING I HALLEN 
15.30  Coachmöte I hallen 
15.45  Uppställning 
16.00  Lagkata för juniorer, seniorer 
   Kata individuell för kadetter, juniorer, U21 
   Lagkumite för kadetter, juniorer, seniorer, mix 
   Finaler 
   Prisutdelning 

LÖRDAG DEN 28 mars 

7.00-12.00  INVÄGNING & REGISTRERING I HALLEN 
7.45  Coachmöte I hallen 
8.00  Uppställning & tävlingens start 
  Kata individuell seniorer 
   Tävlande med funktionshinder 
  Kumite individuell kadetter, juniorer, U21 samt seniorer 
   De flesta finaler görs I samband med varje kategoris avslut 
   Invigning samt Superfinaler (visa klasser sparas som superfinaler) 
   Distrikts-SM 
   Prisutdelning 
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Detaljerad information 
Anmälan  

 Högst 2 lag per klubb och klass tillåts delta i karate-SM. 

 Anmälan ska göras via den tävlandes förening för SM och av distriktscoachen för distrikts-SM. 

 Tävlande skall vara svensk medborgare eller utländsk person stadigvarande bosatt i landet, sedan 
minst 12 månader samt tillhörande en SKF ansluten klubb.  

 Tävlande i kata och kumite skall inneha giltig tävlingslicens från SKF. 

 Tävlande ska vara medlem i förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot förbundet. 

 

Seeding 
 Seedning kommer att ske för föregående års placering 1-3.  

 En tävlande kommer bara seedas i samma viktklass som föregående år.  

 Föregående års 1:a och 2:a tävlar i olika pooler samt att föregående års 3:a/or tävlar inom den pool, 
i motsatt gren, där 1:a respektive 2:a tävlar. 

 En vinnare i JSM kommer inte seedas i Senior SM. 

 

Avgift 
Avgiften ska betalas in i samband med anmälan till PG 48 80 58-9. Avgift återbetalas ej vid uteblivande. 
Avgiften är 300 kr per individuell kategori & deltagare & 800 kr per lag & lagkategori. 

 

Tidsschema 
Tidsschemat kommer att publiceras på www.karatesm2015.se den 18 mars. Schema I pdf format ska 
skrivas ut/laddas ner av deltagarna själva medan online schemat kan följas live I smarta mobiler. 
 

Lottningslistor 
Lottningslistor kommer att vara tillgänglig på tävlingens hemsida från den 18 mars både för SM & distrikts-
SM. Alla deltagare ska skriva ut lottningslistorna på egen hand. 

 
Bra att veta 

 Tävlande i kata för juniorer kan även delta i kata för seniorer. 

 Tävlande i alla U21 klasser kan även delta i seniorklasser. 

 Alla lag i karate-SM består av 3 tävlande. 

 Efter att lottningen är avslutad kommer ingen insättning av nya tävlande att ske.  

 Vid prisutdelning skall den tävlande ta emot priset i karate-gi. Klubbens träningsoverallsjacka är 
tillåten att ha på sig, dock får ej skor eller civil klädsel förekomma. 

 Coach skall under hela tävlingen bära tränings/klubboverall. 

 

Tävlingsregler 
Tävlande och ledare är skyldiga att känna till och följa gällande SKFs tävlingsbestämmelser & WKF:s 
tävlingsregler. Se gärna ”Viktiga länkar” längre ner. WKF:s reglemente gäller med följande undantag: 

 Inget krav på bunkai i lagkata 

 Face-mask är ej tillåten 

 Body-protection är valfritt 

 

Registrering/invägning 
Tävlande vägs in i karate-gi. I tveksamma fall tillåts deltagare att väga in iförd kortbyxa, Med matchvikt 
menas tävlande utan kläder. Tävlande som vid invägningens avslutande ej uppfyller viktkrav får inte 
deltaga. Invägning sker i hallen. 
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Officiellt hotell 
Quality Hotell 11  
Maskingatan 11, 417 64 Göteborg, Tel 031-779 11 11  
Ange koden “karate SM” vid bokning per telefon. Antal rum är begränsade så först till kvarn gäller. 
Dubbelrum: 750 kr per natt & rum 
 
 

Tävlingshall 
Eriksbergshallen, Maskingatan 11, 417 64 Göteborg. Ligger vid det officiella hotellet.  

 

Bankett 
Banketten kommer att hållas på Quality hotell 11, preliminär tid är kl. 19.00.  
Sallad samt varmrätt för 280 kr per person.  
Varmrätten är Lättrökt pepparstekt kycklingbröst med rotfruktsstomp, syrade morötter, merlotsky & rostad 
lök. 
Försäljning av såväl alkoholfria- samt alkoholhaltiga drycker kommer att ske under kvällen.  
Vin & dryckeslista finns att hämta på tävlingens hemsida. 
Observera att alkoholhaltiga drycker endast kommer att säljas till personer över 18 år. Var beredd på att 
visa legitimation. 
Anmälan är bindande och ska göras klubbvis senast den 15 mars på ett online formulär på tävlingens 
hemsida. Avgiften är 280 kr per person och ska betalas in på PG 48 80 58-9 I samband med anmälan. 

 

 
 

Viktiga länkar 
 Svenska tävlingsbestämmelser  

 WKFs tävlingsregler  

 Regler för Distrikts SM  

 Coach regler 

 Ansökan om tävligslicens 

 Blankett för officiella protester 
 
 

 
Kontakt  
Siamak Rezaie-H Tel: 0704-44 10 25, E-mail: karateopen@gmail.com 

Arrangör  
Göteborg Karate Akademi 
 
 

För senaste uppdateringar och information besök gärna: 
Webb: www.karatesm2015.se  
Facebook: www.facebook.com/karatesm2015 
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