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KILPAILUJÄRJESTELYOPAS
JOHDANTO
Tämä kilpailujärjestelyopas on tehty helpottamaan karatekilpailujen järjestämistä. Oppaan on
koonnut Suomen Karateliiton kilpailujärjestelyvaliokunta.
Suomen Karateliiton kilpailujärjestelyvaliokunta toivoo, että oppaan avulla kynnys järjestää
kilpailuja olisi mahdollisimman pieni. Olemme pyrkineet listaamaan kaiken, mitä järjestävän
seuran tulisi huomioida järjestäessään kilpailuja.
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KARATEKILPAILUJEN TOIMENPIDELISTA
01.

TEHDÄÄN PÄÄTÖS KILPAILUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

02.

TUTKITAAN RESURSSIT JÄRJESTÄÄ KILPAILU

03.

ANOTAAN KILPAILUT / JÄRJESTETÄÄN KILPAILUT
aluetason kilpailu
kansallinen kilpailu
SM-tason kilpailu
kansainvälinen kilpailu
MUISTA TARKISTAA KOTIMAAN JA KANSAIVÄLISESTÄ KILPAILUKALENTERISTA ETTEI PÄIVÄMÄÄRÄ OSU MUIDEN KISOJEN KANSSA PÄÄLLEKÄIN!

04.

VARATAAN KILPAILUPAIKKA

05.

KILPAILUN ORGANISAATIO
eri osa-alueilla oma vastuuhenkilö
johto: kilpailujen johtaja ja 2-3 vastuuhenkilöä
o suunnittelevat kilpailun läpiviennin (kirjallisesti)
tuomarit /ylituomari
o jos kilpailun arvioitu kestoaika on alle 2 tuntia, 5 tuomaria / tatami. Jos yli 2 tuntia,
6 tuomaria / tatami
o tuomarikouluttajat voivat pitää tuomarikurssin tarvittaessa: tiedustelut liitosta
lääkäri
kuuluttaja
o materiaali etukäteen (osallistujat, meriitit ja muut tiedot, jotka värittävät kilpailua)
toimitsijat / toimitsijoiden vastaava
o punnitus
o arvonta
o monistus
o kaavio
o ajanseuranta
o juoksijat
o passisihteeri
o järjestysmiehet
o tatamit
o pöydät
o palkintokoroke
o lipunmyynti
yleisön ohjaaminen (lehdistö ja kutsuvieraat)
laillistettu lääkäri
tiedottaja (tiedotuspäällikkö)
toimitsijoiden koulutus (pyynnöstä kilpailujärjestelyvaliokunta)
tulkit
kisaemännät / emäntien vastaava

o infopiste emäntä
o myyntipisteen hoitajat
talousseuranta / talousjohtaja
kuljetukset / kuljetuspäällikkö

06.

TEHDÄÄN POLIISI-ILMOITUS
tehdään paikkakunnan poliisiviranomaiselle

07.

VARATAAN MAJOITUSTILAT

08.

VARATAAN KULJETUSVÄLINEISTÖ

09.

KILPAILUKUTSU
oltava liiton sivuilla n. 3 viikkoa ennen kilpailua
Kutsusta ilmenee:
o järjestävä seura
o paikka (mukaan esim. kartta)
o päivämäärä
o punnitus ja ilmoittautuminen alkaa klo ….., ja päättyy klo …. (varataan n. 1 tunti
punnitukselle)
o kilpailut alkavat klo …. ja päättyvät n. klo … (varataan arvontaan 20-30 minuuttia)
o ilmoittautuminen …mennessä osoitteella …. puh …. sähköpostilla
o tiedustelut …
o ilmoittautumismaksu / osanottomaksu maksu … € maksettava tilille …. …. mennessä
/ käteisellä paikanpäällä
o jälki-ilmoittautuminen maksaa … €
o maksukuitti esitettävä kilpailupaikalla
o kilpailijoilla oltava karatepassi, kilpailulisenssi (tai merkintä passissa), alasuojat, käsisuojat, hammassuojat sekä kilpailuvyöt
o ottelusysteemi (cup, pooli jne.)
o sarjat
o mahdolliset ikä-, vyö- ja sukupuolirajoitukset
o huoltajien lukumäärä ja pukeutuminen (karate-gi tai verryttelypuku)
o lippujen hinnat
o mahdolliset kuljetus- ja ruokailujärjestelyt
o kilpailujen alustava aikataulu

10.

TIEDOTUSTOIMINTA
kilpailukutsu seuroille
ilmoitukset lajilehdissä, yhteistyölehdet
lehdistö
o STT
puh: (09) 6958 1263 fax: (09) 6952 1270
o HS
email: hs.urheilu@sanoma.fi
o TV ja radio (Urheiluruutu: yle.urheilu@yle.fi)
o lehdistötiedote
o vähintään paikallinen lehti
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SM-tason kilpailuissa valtakunnallinen lehdistötiedote (tiedustelut liitosta)
käsiohjelma
tervehdyspuhe
lajiesittely
aikataulu
ottelusysteemi
osanottajat ja näiden mahdolliset meriitit
tuomarien käsimerkit
mainoksia
juliste
o julkiset tilat
o koulut
o puhelintolpat, ilmoitustaulut
o kutsukortit
tiedottajan valinta ja esittely

11.

MARKKINOINTI
maksullinen mainonta
lehdet
paikallisradiot
maksuton mainonta
seuran jäsenistön levittämä
seurojen jäsenistölle suunnattu
mainostoimiston käyttö
mainosmyynti
markkinoinnin suunnittelu
julisteiden ja mainosten levittäminen
seuran jäsenistö
jakelufirmat
seuraposti
lajilehdet

12.

TARVIKKEET
toimitsijoiden tarvikkeet
o kellot (1 / tatami + reservi), gongit/summerit varalle (kelloissa summeri), teipit, ottelukaaviot, näyttötaulut, tuomariliput (vuokrattavissa liitosta)
o halutessa kilpailuvöitä & otteluhanskoja varalle (kilpailijoilla oltava omat)
o pöydät ja tuolit toimitsijoille, tuomareille, lääkärille ja palkinnoille
o palkintokoroke
o vaaka (1-2)
o mikrofonit & äänentoistolaitteet (tarkasta kisapaikalta ensin)
o paperia, kyniä, kirjoitusalustoja, suttupaperia
o pöytäliinat, kukat, viirit
o tietokone ja kopiokone, printtipaperit
o metrimitta
tuomarit
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o pilli
o lehtiö
o säännöt
o sekuntikello
järjestysmiehet
o järjestysmiesnauha
o lehdistö- ja kutsuvieraskyltit
o lippusiimat
maiden liput
kuuluttaja (t)
o ottelukaaviot
o materiaalia lajista ja ottelijoista
o mikrofoni
tiedottaja
o ottelukaaviot
o aikataulu
o kilpailijatiedot
o puhelin ja sähköposti
o tietokone
o kopiokone
o tiedotusvälineiden osoitteet ja puhelinnumerot
o erillinen tila lehdistölle
o kahvittamismahdollisuus
lääkäri
o lääkintävälineet
o kylmäpussit
o paarit
o tilaa hoitotoimenpiteille
o mahdollisuus doping-testeihin
musiikki
o sisäänmarssimusiikki
o taukomusiikki
o kansallislaulut kv. kilpailuissa
palkinnot
o mitalit (SM-tason kilpailuihin vakiopalkinnot, tiedustelut liitosta)
o pokaalit
o kunniapalkinnot
o tavarapalkinnot
o muistolahjat
lisävalaistus
o finaaleja varten
myytävät tarvikkeet
o virvokkeet
o vaatetarvikkeet
o tarrat ja hihamerkit
o arvat
muut tarvikkeet
o pääsyliput
o opasteet
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13.

KULJETUKSET
lentokentältä / lentokentälle
hotelli – kilpailupaikka
loukkaantuneet (auto + kuljettaja valmiudessa),
tiedotteet ja artikkelit
bankettiin
tarvikkeet
tatamit
erikoisvieraat

14.

OHJELMA
minuuttiaikataulu
o punnitus
o sarjat
o ottelijajärjestelyt
o palkintojenjako
huomionosoitukset
o finaalissa
o kilpailujen alussa
o merkkihenkilön saapuessa
näytökset
o pituus huomioitava
o esittäjien valinta ja koulutus
o tarvikkeet kuten murskattavat esineet
o siivous ja tarvikkeiden siirto
kilpailun kesto
puheet
o arvokkuus
o pituus
o yleisön ja kilpailijoiden vastaanottokyky
muu yleisöä kiinnostava
o arvonnat
o spesiaaliohjelmat
o ansioituneiden kilpailijoiden esittely
o ansioituneiden henkilöiden esittely

15.

TALOUSARVIO
ennakkosuunnitelmat
jatkuva seuranta
mainosmyynnin toteutuminen
talouspäällikön tulosvastuu
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16.

TOTEUTUSAIKATAULU
dead line -ajat kaikille toiminnoille
linjavastaava valvoo, yleisvalvonta kilpailun johtajalla
tehtävien ja toimintojen aikatauluttaminen
aikataulun seuranta
toimitsijoiden koulutus
o toimitsijakurssi
o tuomarikurssi
markkinointi
mainostilan myynti
yhteydenotot sponsoreihin
tiedottaminen
o TV – vähintään 12 kk ennen kilpailua (isot kv-kilpailut)
o TV ja radio – 2-3 viikkoa ennen kilpailua (urheiluruutu ja urheiluradio)
o kaapeli TV:t ja paikallisradiot sovittava erikseen

17.

VARATTAVAT TILAT
kilpailupaikka, pukuhuoneet, suihkut
lämmittelytilat (myös edellisinä päivinä)
ruokailutilat
kilpailijoiden oleskelutilat
toimitsijoiden koulutustilat
lehdistön ja tiedottajan tilat
o kopiokone
o tietokone
o puhelin
tilat lääkitykselle ja doping-testille
kutsuvieraat, lehdistö
punnitustila
kaavioiden täyttö ja kopiointi
toimitsijoiden ja tuomareiden lepotilat
lehdistötilaisuus
osanottomaksun ja karatepassien tarkastus
infopiste
myyntipiste ja mahdolliset myydyt myyntipisteet
banketti

18.

KERTAUS

19.

KILPAILUJEN LÄPIVIENTI
kokoontuminen
o n. 1 tunti ennen punnituksen alkua
tehtävänkuvauksen toteuttaminen
o tatamit
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o pöydät
o kuulutusvälineet
o punnitus ja punnituksen valvoja (tuomari)
o maksu-, passi- ja lisenssikontrolli
o kioski ja myytävät tarvikkeet
o välineistö, paikallinen
o arvonta ja kaaviot
tuomareiden ja huoltajien informointi
o pukuhuoneet, punnituspaikka, ottelujärjestelmä, lämmittelypaikat, kilpailijoiden oleskelu
o tuomareiden informointi

20.

ARVONTA
osanottajalistat
o sarjat eri listoille
o seuroittain tai maittain
o punnituksen jälkeen
o mahdollisuus muuttaa sarjaa
arvontatilanne
o joukkueiden johtajia ja huoltajia paikalla
o ATK tai manuaali
o arvonnan valvoja
o huomioi ohjeet rankingistä ja samasta seurasta tuleville
o arvonnan ajankohta
listojen täyttö
o kopiot huoltajille, toimitsijoille ja seinille
o huomioitava poolikaavio-ohjeisto

21.

KILPAILUAIKATAULU
ottelun kesto 3’ – 5’, 2’- 3’
sarjat tatameille sarjan koon mukaan
finaalien alkamisajankohta arvioitava
o yleisö, tiedotusvälineet
keräilyt huomioitava
muutokset sovittava huoltajien kanssa ajoissa

22.

LOPULLINEN VARMISTUS ENNEN ALOITTAMISTA

23.

KILPAILUN ALOITTAMINEN
huoltajille ohjeet (suullinen / kirjallinen)
o aikatauluista
o ottelujärjestelmästä
o sisäänmarssista
o alkurituaalista
o tulkinnoista
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o siirtymisestä esittelystä ulos
o muista kilpailuun liittyvistä asioista
tuomareille ohjeet
o tuomarikokoonpanoista
o sääntötulkinnoista
o ottelujärjestelmästä
o erityisasioista
toimitsijoille ohjeet
o pöytäjärjestyksestä
o sarjoista
o kilpailun alkurituaalista
o kilpailijoiden ja tuomareiden ohjaamisesta ulos
kuuluttajalle ohjeet
o aloitusjärjestyksestä
o esittelyistä
o puheista
o palkitsemisista
o kumarruksista
o yleisön briefauksesta
järjestysmiehille ohjeet
o kunniavieraspaikoista
o lehdistöpaikoista
o vapaalippulaisista ja vapaakorttilaisista
o yleisön ja kilpailijoiden sijoittamisesta
o pääsylippujen käytöstä
o lehtimiesten ohjaamisesta tiedottajan tai valmentajien luokse
o musiikista
o lipuista
kilpailijoille ohjeet
o huoltajien kautta

24.

KILPAILUJEN AIKANA
yleisöpalvelut
o selkeät kuulutukset
o pistetaulut osoittamaan tilannetta
o meriitit yleisölle osoittamaan kilpailijan tasoa
o mahdollisimman vähän taukoja otteluiden välissä
kilpailijoille
o kilpailukaavio
o valmistautuminen
o tatami ja vyö
huoltajille
o kilpailukaavio ajan tasalla
o tila jossa omat kaaviot ajan tasalla
o infopiste tai henkilö jolta saa kilpailuun liittyvää infoa
lehtimiehille
o neuvontaa
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25.

tiedottaja
kahvitus
kirjallista materiaalia lajista
mahdollisuus kilpailijahaastatteluihin
valmentajia / muuta johtoa

KILPAILUN JÄLKEINEN TOIMINTA JA TIEDOTTAMINEN
kilpailujen päättäminen
o kuuluttaja kiittää yleisöä
o kiittää kilpailijoita, tuomareita ja toimitsijoita
tulospalvelu
o puhtaaksikirjoitetut tulokset (2 viikon kuluessa)
o kilpailukaaviot liittoon (2 viikon kuluessa)
o puhelin
o sähköposti
o kuljetus
tulokset tiedotusvälineille
o artikkelit lehdille, STT:lle ja sähköisille tiedotusvälineille
o valtakunnalliset lehdet
o paikalliset lehdet
o TV ja radio
lehdistötilaisuus
o mitalistit
o valmennusjohto
o seuran tai liiton edustajat
tilojen siivous
o tatamit, pöydät yms. korjataan pois
o tarvikkeet korjataan talteen
o siivous
talous
o palkkiot
o pääsylipputulot
o osanottomaksut
o myyntituotot
o kahvilakulut / tuotot
o sopimukset
sopimusten täyttäminen yhteistyökumppaneiden kanssa
o kuvaukset
o mainokset
o yhteinen palaveri
tarvikkeiden palautus
ulkomaisten osanottajien kiittäminen
o muistolahja
o joulukortti tai kiitoskortti
o osoitteiden huomioiminen jatkoa silmälläpitäen
o
tulosten toimittaminen
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26.

PALAUTE
yleinen
yksityiskohtainen
o toimitsijat
o tiedotus
o muu toiminta

27.

ORGANISAATION PALKITSEMINEN JA PURKAMINEN
kilpailun henkilöstä
o sovitut palkkiot tai tarvikkeet
o kilpailun johtajan kiitospuhe
o lupaukset uusista kilpailuista
kilpailun johto
o yhteinen tilaisuus
o virallinen / puolivirallinen
o liiton tai seuran kiitokset
kilpailun ja toimitsijoiden muu huomioiminen
o tarjoaminen muihin kilpailuihin toimitsijoiksi
purkaminen
o lupaus käyttää samaa henkilökuntaa tulevissa kilpailuissa
o
koko kilpailun arkistointi tulevia kilpailuja hyödyntäen

ILMOITTAUTUMINEN
Kilpailuihin ilmoittaudutaan seuroittain. Seuran kilpailutoiminnasta vastaava ilmoittaa seuransa
kaikkien kilpailijoiden nimet, sarjat ja kilpailu (kumite, kata) johon osallistutaan. Ilmoittautuminen suoritetaan kirjallisena sähköpostitse kilpailukutsussa ilmoitettuun osoitteeseen viimeiseen
ilmoittautumispäivämäärään mennessä huomioiden kilpailujärjestäjän toivomukset.
Ilmoittautumisten vastaanottaja kirjaa ilmoitetut kilpailijat seuroittain sarjaansa, yksi painoluokka aina yhdelle paperille ilmoitetussa järjestyksessä. Kirjaamisjärjestys on ensimmäinen osa arvontaa. Ilmoittautumisessa käytettävä osallistujalista on liitteenä.

ARVONTA
Arvonta suoritetaan siten, että punnituksessa sarjaansa selvinneet (sekä henkilöt, jotka ovat
mahdollisesti siirretty muista sarjoista) sijoitetaan seuroittain painoluokkaansa (ruksataan kaavakkeeseen, joka on aiemmin täytetty).
Rankatut henkilöt poimitaan erikseen, ja suoritetaan näille 2-osainen arvonta.
1. osa: arvotaan lohko ja pooli.
Kirjoitetaan 4:lle lapulle A 1, A 2, B 1 ja B 2. Arvotaan rankatuille oma lohko ja pooli.
2. osa: arvotaan paikka poolissa.
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Numeroidaan kahdeksan lappua numeroilla 1-8. Arvotaan A 1:lle numero 1-8 ja sijoitetaan
nimi cup-kaavioon siten, että poolin ylimmästä sijoituspaikasta lasketaan alaspäin arvottu numero ja kirjoitetaan nimi kyseiselle paikalle. Samoin tehdään A 2:lle, B 1:lle ja B 2:lle.
Varsinainen arvonta:
Numeroidaan kilpailijat juoksevasti painoluokkakaavioon. On huomioitava, että numerot, jotka
rankatut henkilöt ovat saaneet, jätetään juoksevassa numeroinnissa väliin.
Sijoitetaan kilpailijat cup-kaavioon numeroiduille paikoille.
Cup-kaaviossa on numeroituja paikkoja 32. Jos kilpailijoita on yli 32, numero 33 ottelee numero 1:stä vastaan, numero 34 numero 2:sta jne.
Jos osanottajia on 16-32, täytetään kaavio ensimmäisen kierroksen kohdalta. Jos ottelijoita on
8-16, täytetään kaavio toisen kierroksen kohdalta. Jos osanottajia 4-8, täytetään kaavio kolmannen kierroksen kohdalta jne.

KERÄILYT
Kun lohko on oteltu loppuun, lohkon voittajalle ensiksi hävinnyt kohtaa lohkovoittajalle toiseksi hävinneen ja tämän ottelun voittaja taas lohkon voittajalle kolmanneksi hävinneen. Jne.
Cup-kaaviossa keräilyjä varten on oma kaavionsa. Kaavion oikeaan reunaan päällekkäisistä
vii- voista alemmalle kirjoitetaan lohkon voittajalle hävinneen nimi. Kaavion vasempaan reunaan ylemmälle viivalle kirjoitetaan lohkon voittajalle ensimmäisenä hävinneen nimi ja alemmalle viivalle toiseksi hävinneen nimi. Voittaja siirretään seuraavan kohdan ylimmäksi. Pronssiottelu käydään keräilemällä nousseen ja lohkovoittajalle hävinneen kesken. Tässä tapauksessa jaetaan kaksi (2) pronssia. Jos pronssimitaleja on vain yksi (1) jaossa, kohtaavat eri lohkojen
keräilyjen voittajat toisensa pronssiottelussa.
Yhden painoluokan / katan keräilyt, on hyvä suorittaa samalla tatamilla vuoron perään A ja B
lohkoista, jotta ei syntyisi tarpeettomia taukoja.

LOHKO A
Johanssendahl
Norhamo

Norhamo
Taskinen

Taskinen
Tattari

Taskinen

Lehto
Taponen

Taponen

LOHKO B
Österlund
Koljander

Koljander
Lehto
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KAAVION TÄYTTÖ JA PUHTAAKSIKIRJOITUS
Tatamin kirjanpitäjä täyttää jokaisen ottelun jälkeen cup-kaavion kohdan, jossa ottelun
voittaja merkitään. Ottelun kuluessa saavutetut yukot, w a z a - a r i t , i p p o n i t ja tuomitut shukokut, keikokut, hansokuchuit ja hansokut merkitään cup-kaaviolle kilpailijoiden nimen perään tai yläpuolelle. (Katassa merkitään vain ottelun voittajan nimi.) Vastaavaa kirjanpitoa suorittaa ottelun välitystuomari, jolta epäselvissä tilanteissa voi tarkistaa ottelutilanteen.
Kilpailujen päätyttyä tatamin kirjanpitäjä toimittaa puhtaaksikirjoitetun kappaleen cupkaaviosta kilpailun johdolle, joka toimittaa kaaviot edelleen liiton toimistoon. Liittoon
toimitettavat kappaleet ovat siis puhtaaksikirjoitettuja kopioita alkuperäisistä tai alkuperäiskappaleet mikäli ne ovat riittävän siistejä dokumentointia varten. Kaaviot toimitetaan liittoon kahden viikon kuluessa kilpailusta.
Liittoon toimitetaan kaaviot seuraavista kilpailuista: kansalliset kilpailut, SM-tason kilpailut ja kansainväliset kilpailut. Aluemestaruuskilpailuista toimitetaan liittoon tulosluettelot sijoista 1-3.
Aluekilpailujen cup-kaaviot ja tulosluettelot toimitetaan aluevalmentajille.

POOLIKAAVIO
Poolikaaviossa vaakasarake on oma ja pystysarakkeelta katsotaan vastustaja. Pisteet
merkitään ja lasketaan yhteen vaakatasossa. Voitosta saa kaksi pistettä ja häviöstä nolla
pistettä. Jos otteluajan päättyessä pisteet ovat tasan, ottelu ratkaistaan tuomariäänestyksellä (hantei). Pisteistä pidetään tukkimiehen kirjanpitoa poolikaavioon. Ippon merkitään kolmena, waza-ari kahtena ja yuko yhtenä pystyviivana. Kirjanpitäjä kirjaa myös
kaikki muut annetut tuomiot.

JUOKSIJA
Jos kilpailuissa on useampia kuin yksi tatami käytössä, ja kuuluttajia ainoastaan yksi, varataan
tatameille, jotka eivät ole kuuluttajan välittömässä läheisyydessä juoksijoita. He toimittavat
kuuluttajalle heti ottelun tuloksen selvittyä kirjallisen viestin, joka sisältää tatamin voittajan,
seuraavat kilpailijat ja valmistautuja. Juoksijan viestimalli on liitteenä.

KARATEKILPAILUJEN SÄÄNTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ
YLEISTÄ
Suomen Karateliiton järjestämissä kilpailuissa noudatetaan pääosin Euroopan Karateliiton (EKF)
ja Maailman Karateliiton (WKF) tuomitsemissääntöjä. Suomen Karateliitto voi antaa sääntötulkintoja ikäluokkien kilpailuista. Sääntötulkinnat on ilmoitettava kilpailukutsussa.
Kilpailujen järjestäjän tulee tarkistaa kaikkien kilpailijoiden karatepassi sekä kilpailulisenssin ja
vakuutuksen voimassaolo sekä kansallisissa että alueellisissa kilpailuissa. Mikäli kilpailijalla ei
ole passia mukana, tai hän ei pysty osoittamaan lisenssinsä tai vakuutuksensa voimassaoloa,
hän ei ole oikeutettu osallistumaan kilpailuihin. Lisenssimerkinnän karatepassiin saa tehdä vain
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liittosihteeri tai seuran nimenkirjoittaja. Ilman passissa olevaa merkintää olevat kilpailijat joutuvat esittämään maksukuitin kilpailuissa sitä valvovalle henkilölle.
Järjestäjän on myös huolehdittava siitä, että liiton rankingsääntöjä noudatetaan kansallisissa
sekä SM-kilpailuissa.

KATAKILPAILU
Katakilpailu käydään lippusysteemillä. Kaksi kilpailijaa kamppailee keskenään pääsystä seuraavalle kierrokselle. Ensin Aka (punainen otteluvyö) tekee katansa ja sen jälkeen Ao (sininen otteluvyö), tämän jälkeen tuomarit liputtavat voittajan. Voittaja on se, joka saa enemmän tuomariääniä. Katakilpailussa käydään keräilyt.
Kahdella ensimmäisellä kierroksella on tehtävä pakollisia shitei-katoja (jos kilpailijoita yli 16).
Kahden ensimmäisen kierroksen jälkeen saa katansa valita vapaasti. Suomessa shitei-kata käytäntö ilmoitetaan ennen kilpailun alkua (yleensä kilpailijoita >16).
Shitei katat ovat WKF:n mukaan.

KUMITEKILPAILU
Kumitekilpailun otteluaijat ovat:
miehillä ja 18 – 21-vuotiailla 3 minuuttia
naisilla ja 18 – 21-vuotiailla 2 minuuttia
kadeteilla 2 minuuttia
junioreilla 2 minuuttia
12 – 13 vuotiailla 2 minuuttia.

Aikuisten sarjoissa mitaliottelut ovat miehillä 4 minuuttia ja naisilla 3 minmuuttia.
Ottelualue on 8 x 8 metriä.
Ottelun voittaa kahdeksan (8) suorituspisteen erolla. Jos otteluajan puitteissa ei saada aikaan
kahdeksan pisteen eroa, voittaja on se, jolla on enemmän suorituspisteitä.
Jos suorituspisteet ovat tasan otteluajan päätyttyä, ottelu ratkaistaan tuomareiden hanteiäänestyksellä.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen tulee tapahtua kilpailukutsussa mainittuun ajankohtaan mennessä. Ilmoittautuminen kilpailuun tehdään seurakohtaisesti. Ilmoittautumismaksu maksetaan kilpailukutsussa mainitulle tilille eräpäivään mennessä. Maksukuitti ilmoittautumismaksusta on esitettävä kilpailupaikalla.
Kilpailijoiden tulee saapua paikalle kilpailukutsussa mainittuun kellonlyömään mennessä.

PUNNITUS
SM-kilpailuissa ilmoitetut sarjapainot ovat sitovia. Kilpailijan tulee mahtua sekä ylä- että alarajan puitteissa. Mikäli kilpailija ei painonsa takia mahdu sarjaan johon hänet on ilmoitettu, hänet
siirretään joko ylempään tai alempaan sarjaan painonsa mukaisesti.
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Punnitus suoritetaan kilpailukutsussa ilmoitettuna ajankohtana (punnitus alkaa… punnitus päättyy). Punnituksessa miespuolisilla kilpailijoilla saa olla ainoastaan urheilu tai alushousut jalassaan, ja naispuolisella lisäksi t-paita.

JOUKKUE SM-KILPAILUT
Miesten joukkueeseen kuuluu seitsemän kilpailijaa, joista viisi kilpailee kierroksella. Naisten
joukkueeseen kuuluu neljä kilpailijaa, josta kolme kilpailee kierroksella. Joukkuekilpailuissa ei
ole painorajoituksia.
Katajoukkueeseen kuuluu kolme kilpailijaa, jotka kaikki kilpailevat kierroksella. Joukkuekatan
finaalissa tulee katan lisäksi esittää bunkai, eli katan sovellus.

KANSALLISET KILPAILUT
Käytettävissä olevat sarjat ovat SM-sarjat, tai erikseen hallitukselta anotut sarjat (muut kuin viralliset sarjat).
Kilpailun järjestävä seura päättää missä sarjassa ottelut käydään. Mikäli järjestävä seura haluaa tehdä kilpailuissa poikkeuksen osanotto-oikeuden tai muiden järjestelyjen suhteen (esim.
kutsukilpailut valikoiduille kilpailijoille), tulee siihen anoa erikseen lupa Suomen Karateliiton hallitukselta.
Kilpailijoiden alaikäraja on 16 vuotta paitsi kata-kilpailussa, jossa ei ole ikärajoituksia. Kilpailijoiden vyöarvon on oltava vähintään 3. kyu (vihreä vyö).

ALUEELLISET KILPAILUT
Alueellisissa kilpailuissa noudatetaan samoja sääntöjä kuin kansallisissa kilpailuissa.
Painorajoitukset ja rajoitukset osallistujien vyöarvoissa on alueiden itsensä päätettävissä.

HENKILÖKOHTAISET SM-KILPAILUT
Henkilökohtaisissa kilpailuissa sarjat ovat:
o
o

Naiset : - 53 kg, - 60 kg, + 60 kg, avoin, kata
Miehet: – 60 kg, - 65 kg, - 70 kg, - 75 kg, - 80 kg, + 80 kg, avoin, kata

Alaikäraja on 18 vuotta mutta 16 tai 17 –vuotias saa osallistua huoltajan luvalla.
Otteluaika on 2 minuuttia naisilla ja 3 minuuttia miehillä.
Alavyöraja on 3.kyu (vihreä).

ALLE 21 VUOTIAIDEN - SM-KILPAILUT
Sarjat ovat:
o
o

Naiset:
Miehet:

-53kg, -60kg, +60kg
-68kg, -78kg, +78kg
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ALLE 21 VUOTIAIDEN IKÄRAJAT:
o
o

kilpailuhetkellä 18 - 20 vuotta
16 vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan luvalla

KADETIT JA JUNIORIT - SM-KILPAILUT
Sarjat ovat:
o

o

Kadetit (14 – 15 vuotiaat)

tytöt

pojat
Juniorit (16 – 17 vuotiaat)

tytöt

pojat

-47kg, -54kg, +54kg. kata
-52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg, kata
-48kg, -53kg, -59kg, +59kg,kata
-55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg, kata

Otteluaika junioreilla ja kadeteilla on 2 minuuttia.

KADETTI- JA JUNIORISARJOJEN IKÄRAJAT
Kadetit:
o
o

kilpailuhetkellä 14 – 15 vuotta täyttäneet
13 -vuotias saa osallistua huoltajan luvalla

Juniorit:
o
o

kilpailuhetkellä 16 - 17 vuotta täyttäneet
15 -vuotias saa osallistua huoltajan luvalla

12 – 13 VUOTIAIDEN - SM-KILPAILUT
Sarjat ovat:
o
o

Tytöt:
Pojat:

kata, -40kg, -45kg, -50kg, +50 kg
kata, -45kg, -50kg, -55kg, +55kg

Otteluaika 12 -13 - vuotiailla on 2 minuuttia.

12 – 13 VUOTIAIDEN IKÄRAJAT
o

kilpailuhetkellä 12 – 13 vuotta täyttäneet.

HUOLTAJA
Kullakin seuralla, joukkuekilpailussa joukkueella, on pääsääntöisesti 1 huoltaja kilpailussa. Huoltajalla on oltava kilpailujen ajan yllään seuran tai karateliitonliiton virallinen verryttelyasu (esimerkiksi T-paita ja sandaalit eivät käy).
Huoltaja asioi joukkueensa ja yksittäisen kilpailijan puolesta kilpailujen johdon, toimitsijoiden
ja tuomareiden kanssa, ts. joukkue tai ottelija EI itsenäisesti kommunikoi kilpailuun liittyvissä
asioissa em. elinten kanssa.
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Huoltajan velvollisuus on välittää kilpailijoille kaikki kilpailun johdon ja tuomariston antamat
tiedot kilpailujärjestelmästä ja ottelusysteemistä. Huoltaja myös varmistaa, että annettuja
ohjeita ja määräyksiä noudatetaan.
Huoltajalta edellytetään perehtymistä kilpailujärjestelyihin ja ennen kaikkea tuomitsemissääntöihin. Säännöt opitaan parhaiten Suomen Karateliiton järjestämillä tuomarikursseilla.
Huoltaja on vastuussa joukkueensa tai kilpailijoidensa käyttäytymisestä kilpailupaikalla.
Ottelutilanteessa ottelijalla saa olla huoltamassa ainoastaan yksi (1) henkilö.

SUOJAT
Suojat ovat pakolliset ja kilpailijoilla tulee olla omat suojat:
hammassuojat
vartalosuoja
naisilla rintasuoja
punaiset ja siniset jalkasuojat
punaiset ja siniset käsisuojat
kadeteilla kasvosuoja
Lisäksi kilpailijalla tulee olla oma sininen ja punainen vyö.
Kaikkien suojien tai varusteiden tulee olla WKF:n hyväksymiä. Kansallisissa kilpailuissa voidaan
hyväksyä myös muut kuin WKF:n hyväksynnän saanet vastaavat varusteet.
Muita suojia saa käyttää ainoastaan lääkärin määräyksestä, mikäli kilpailujen tuomaristo sen
sallii.

HANSOKUTUOMIOT
Hansokun saaneen ottelijan oikeuden ja ennen kaikkea kyvyn jatkaa kilpailua tutkivat tuomaristo ja lääkäri yhdessä hansokulla voitetun ottelun jälkeen. Mikäli kilpailija on voittanut kaksi kertaa hansokulla loukkaantuen molemmilla kerroilla, hän ei saa jatkaa kilpailemista.
Jos todetaan, (lääkäri ja tuomaristo) että kilpailija on taintunut, hänet on suljettava kilpailusta,
eikä hän saa otella kolmeen (3) kuukauteen siitä hetkestä, jolloin loukkaantuminen sattui.

KARANTEENI
Karanteenimääräykset koskevat kaikkia liiton kansallisia ja SM-tason kilpailuja.
Yksityinen karateka edustaa sitä seuraa, jossa hän on suorittanut ensimmäisen kyu-arvonsa,
ellei hän toisin ilmoita.
Ilmoitus seuran vaihtamisesta on jätettävä 31.8. mennessä kirjallisena sekä liiton työvaliokunnalle että seuraan. Näin toimittaessa on kilpailija vapaa edustamaan uutta seuraa 1.9. lukien.
Seurat voivat kesken kautta sopia keskenään seuranvaihdosta. Tällöin on ilmoitus siirrosta ja
siihen liittyvistä ehdoista lähetettävä työvaliokunnalle.
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LIITTEET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

OSANOTTAJALISTA
FIGHTIG ORDER FEMALE TEAM
FIGHTING ORDER MALE TEAM
OSALLISTUMISLUPA AIKUISTEN KARATEKILPAILUIHIN
CUP KAAVIO
POOLI KAAVIO 3
POOLIKAAVIO 4
POOLIKAAVIO 5
KILPAILUKUTSU ESIMERKKI
OTTELUALUE, TUOMAREIDEN JA TOIMITSIJOIDEN PAIKAT
JUOKSIJALAPPU
OTTELUKAAVIO ESIMERKKI
POOLIKAAVIO ESIMERKKI
TULOSLUETTELO
OTTELUPÖYTÄKIRJA
TUOMARIMERKIT 1.1.2012 alkaen
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OSANOTTAJALISTA
OTTELUPÖYTÄKIRJA

KILPAILU:
PAIKKA JA PV:
PAINOLUOKKA:
TULOS:
1.
2.
3.
OSANOTTAJAT
Passi

Lisenssi Vakuutus

Os.maksu NIMI

SEURA
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FIGHTING ORDER
FEMALE TEAM

Team

1
2

3

4
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FIGHTING ORDER
MALE TEAM

Team

1
2
3
4
5

6
7
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OSALLISTUMISLUPA AIKUISTEN KARATEKILPAILUIHIN

(kilpailijan nimi ja syntymäaika)
saa osallistua seuraavaan aikuisten karatekilpailuun:
__________________________________________________
Virallinen ikäraja kisoihin on 18 vuotta, mutta 16 vuotta täyttänyt saa osallistua huoltajan
luvalla.
Virallinen ikäraja junioreiden sarjoihin on 16 vuotta, mutta 15 vuotta täyttänyt saa osallistua junioreiden sarjoihin huoltajan luvalla.
Virallinen ikäraja kadettien sarjoihin on 14 vuotta, mutta 13 vuotta täyttänyt saa osallistua kadettien
sarjoihin huoltajan luvalla.
Kilpailuissa noudatetaan Maailman Karateliiton (WKF) aikuisten kilpailusääntöjä.

Huoltajan nimi, päiväys ja allekirjoitus
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TATAMI:

KERÄILYT/REPECHAGES

15

AKA
1

1

17
9

1
9

25
5

1

21
13

SIJOITUS/POSITION

5
5

1.
2.
3.

13

29
3

3

19
11

3

VIRKAILIJA/OFFICIAL

11

27
7

3
7

23
15

7
15

31
2

2

18
10

2

TUOMARI/ARBITRATOR

10

26
6

2
6

22
14

14

6

30
4

SARJA/CATEGORY
4

20
12

4

28
8

-53kg -60kg

4

-60kg -65kg

8

24
16

FEMALE
MALE

12

+60kg -70kg

8
16

PRONSSI/BRONZE

-75kg
-80kg

32

KERÄILYT/REPECHAGES

+80kg
joukkue/ joukkue/
team team

Kata Kata
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POOLI-SYSTEEMI/ROUND ROBIN PROTOCOL
Pool nro:

Sarja/category:

FEMALE MALE
-53kg -60kg
-60kg -65kg
+60kg -70kg
-75kg
-80kg
+80kg
joukkue/ joukkue/
team team

Nimi/

Maa/

name

Nat

1

2

3

Pisteet/
points

Suorituspisteet/scoring

Kaikkiaan/ Sijoitus/
total

position

1

2

3

Virkailija/official
Ottelujärjestys/

1x2-2x3-1x3

fighting order
Tuomari/arbitrator
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POOLI-SYSTEEMI/ROUND ROBIN PROTOCOL
Pool nro:

Sarja/category:

FEMALE MALE
-53kg -60kg
-60kg -65kg
+60kg -70kg
-75kg
-80kg
+80kg
joukkue/ joukkue/
team team

Nimi/

Maa/

name

Nat

1

2

3

4

Pisteet/
points

Suorituspisteet/scoring

Kaikkiaan/ Sijoitus/
total

position

1

2

3

4

Ottelujärjestys/
fighting order

1x2-3x4-1x3-2x4-1x4-2x3

Virkailija/official

Tuomari/arbitrator
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POOLI-SYSTEEMI/ROUND ROBIN PROTOCOL
Pool nro:

Sarja/category:

FEMALE MALE
-53kg -60kg
-60kg -65kg
+60kg -70kg
-75kg
-80kg
+80kg
joukkue/ joukkue/
team team

Nimi/

Maa/

name

Nat

1

2

3

4

5

Pisteet/
points

Suorituspisteet/scoring

Kaikkiaan/ Sijoitus/
total

position

1

2

3

4

5

Virkailija/official
Ottelujärjestys/
4x5-1x2-3x4-1x5-2x3-1x4-3x5-2x4-1x3-2x5
fighting order
Tuomari/arbitrator
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ESIMERKKI:
KILPAILUKUTSU

Suomen Karateliitto ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki, 09–454 7435, info@karateliitto.fi, www.karateliitto.fi

SM-KISAT 20.4.2008 TÖÖLÖN KISAHALLISSA
Aika ja Paikka:
Ilmoittautuminen ja
punnitus:

Sunnuntai 20.4.2008 Töölön Kisahalli, Paavo Nurmen Kuja 1 C, Helsinki
La 19.4. klo 16:00 – 19:30 Karateliitossa (SLU-talo, Radiokatu 20, HKI) Su
20.4 klo 08:00–09:00 Kisahallilla

Karsinnat:
Finaalit:

Alkaen klo 10:00
Alkaen klo 16:00

Kilpailusarjat:

Kata naiset
Kata miehet
Kumite naiset: -53kg, -60kg, +60kg, avoin
Kumite miehet: -60kg, -65kg, -70kg, -75kg, -80kg, +80kg, avoin Ikämiehet +40 vuotta: Kata ja kumitesarjat -75kg, +75kg Ikänaiset +40vuotta: Kata ja kumiten avoin sarja
Huom! Sarja ikämiehet/naiset käydään Ippon-Shobu säännöin + WKF- suojuksin.

Osallistumismaksu:

30€/kilpailija/sarja
Maksetaan käteisellä kilpailupaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen

Keskiviikkoon 14.4 mennessä sähköpostilla:
info@karateliitto.fI
Jälki-ilmoittautuminen 40€/kilpailija.

Ikäraja:

Kumite 18 vuotta, kata 16 vuotta
16 vuotta täyttänyt saa osallistua kumite-sarjoihin huoltajan luvalla
(osallistumislupa liitteenä).

Vyövaatimus:

3. kyu, vihreä vyö

Kilpailusäännöt:

WKF:n säännöt seuraavin poikkeuksin
Katakilpailussa shorinji-ryu pohjaiset katat myös sallittu
Yksi pronssi jaetaan
Liiton mainostussäännöt
Kilpailijoilla tulee olla omat suojat:
*hammassuojat
*Naisilla WKF:n hyväksymä rintasuoja
*WKF:n hyväksymä vartalosuoja
*WKF:n hyväksymät sekä punaiset että siniset jalkasuojat
*WKF:n hyväksymät sekä punaiset että siniset hanskat
*sininen ja punainen vyö
Karateliiton karatepassi, kilpailulisenssi + vakuutus/karateliiton
A/B-lisenssi

Lisätietoja:

Kilpailujohtaja, Harri Kekkonen, puh xxx xxx xxxx ja Karateliitto info@karateliitto.fi

TERVETULOA!
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JUOKSIJALAPPU

TATAMI ( )

VOITTAJA
SEURAAVAT OTTELIJAT

VALMISTAUTUU

TATAMI ( )

VOITTAJA
SEURAAVAT OTTELIJAT

VALMISTAUTUU

TATAMI ( )

VOITTAJA
SEURAAVAT OTTELIJAT

VALMISTAUTUU
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16
OTTELUKAAVIO ESIMERKKI
TATAMI: 3

KERÄILYT/REPECHAGES
Johannesdahl

Norhamo

Norhamo

AKA

Taskinen
1
17
9
25
5
21

Tapio Luostarinen

3
19
11
27
7
23

1 Lindström

SIJOITUS/POSITION

5 indevall
5 Taskinen

Hannu Taskinen

13
29

9 Lindström

Jussi Lindström
Kai Lindevall

Taskinen

1 Lindström

Kari Norhamo
Harri Johannesdahl

Taskinen
Tattari

1 Norhamo

1. Kai Vikberg
2. Jussi Lindström

13 Taskinen
Jarmo Alen
Ari Niemi

Lindström
3 Tattari

Jouni Tattari
Reijo Partanen

11 Tattari

VIRKAILIJA/OFFICIAL

3 Tattari

Seppo Ketola
Markus Blomfelt

7 Ketola
7 Ketola

Olli Berg

15

15 Berg

31
2
18
10
26
6
22
14

Kai Vikberg
Harri Hotti

2 Hotti
2 Hotti

Martti Koponen
Martti Rantsi

10 Rantsi

Teuvo Åkenberg

6 Taponen

Arto Taponen
Veli-Matti Aittoniemi

14 Aittoniemi

Mika Österberg

4 Vikberg

6 Taponen
Vikberg

20

28
8
24
16

Timo Kanerva

SARJA/CATEGORY

4 Vikberg

Kai Vikberg
12

TUOMARI/ARBITRATOR

2Taponen

Petri Perttunen

30
4

3. Hannu Taskinen

3 Alen

-53kg -60kg

4 Vikberg

Ismo Koljander
Jari Koivu

-60kg -65kg

8 Koivu

+60kg -70kg

8 Lehto

Jari Nieminen
Reijo Lehto

FEMALE MALE

12 Koljander

-75kg

PRONSSI/BRONZE

16 Lehto

32

Taskinen
Taponen

KERÄILYT/REPECHAGES

-80kg

Taskinen

Österlund
Koljander

Koljander
Lehto

Lehto
Taponen

+80kg
joukkue/ joukkue/
team team

Taponen
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POOLIKAAVIO ESIMERKKI
SUOMEN KARATELIITTO RY.
FINNISH KARATE FEDERATION

CATEGORY: -75 kg male
POOL SYSTEM
POOL
NAME

COUNTRY

1

2

3

2

4

5

POINTS

IPPON

TOTAL

RESULT

2

2

0

6

1/

1/

/

1.

0

2

0

2

11/

/

/

5.

0

2

4

/

1 /

1 /

4.

2

4

1/

1 /

4

11/

111 /

Antti Virtanen

Suomi

1

Jukka Lahtinen

Suomi

2

0

Pentti Nieminen

Suomi

3

0

2

Jarmo Jokinen

Suomi

4

0

0

2

Otto Nykänen

Suomi

5

2

2

0

0

3.

1 /
/

2.

Pooli, jossa 3 kilp.: 1x2 – 2x3 – 1x3
Pooli, jossa 4 kilp.: 1x2 - 3x4 – 1x3 – 2x4 – 1x4 – 2x3
Pooli, jossa 5 kilp.: 4x5 – 1x2 – 3x4 – 1x5 – 2x3 – 1x4 – 3x5 – 2x4 – 1x3 – 2x5
Jos sarjassa on 6-7 kilpailijaa, käydään sarja kahtena poolina
Huom 1 Voittaja saa 2 pistettä, hävinnyt 0.
Huom 2 Voiton määrääminen: Ensin ratkaisevat ottelupisteet. Mikäli ne ovat tasan, ratkaisevat suorituspisteet. Mikäli nekin ovat tasan, ratkaisee keskinäinen ottelu.
Huom 3 Ottelussa ei ole pistekattoa, kuitenkin voitto ratkeaa kahdeksan suorituspisteen erolla.
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TULOSLUETTELO

SUOMEN KARATELIITTO RY.
FINNISH KARATE FEDERATION

Palauta tämä kaavake kahden viikon kuluessa kilpailusta, puhtaaksi kirjoitettuna liiton toimistoon. Tätä kaavaketta tarvitaan ranking-lista tekoon sekä tulospalveluun.
(Lähetä myös cup-kaaviot liittoon)
Kilpailun nimi

Järjestäjä

Kilpailun pvm

Kilpailupaikka

Kilpailijoita

henkeä

Sijoitukset; 4 parasta (sarja, osanottajia/sarja, nimi, seura/maa)
Miehet
kg

henk.

1.
2.
3.
4.

henk.

kg

henk.

kg

henk.

kg

henk.

1.
2.
3.
4.

kg

henk.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

kg

henk.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

kg
1.
2.
3.
4.

kg

henk.
1.
2.
3.
4.
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Naiset
kg

henk.

1.
2.
3.
4.

kg

henk.

kg

henk.

1.
2.
3.
4.

kg

henk.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Kata
Miehet
1.
2.
3.
4.

henk.

Naiset
1.
2.
3.
4.

henk.
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SUOMEN KARATELIITTO/FINNISH KARATE FEDERATION
KUMITE OTTELUPÖYTÄKIRJA - KUMITE RECORD SHEET
SHIRO (sininen)
AO (sininen)
Nimi:
1

AKA (punainen)

Seura:
2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

7

Nimi:
8

KAT 2

9

10

11

12

W

K

HC

H

1

Seura:
2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

7

KAT 2

Pisteet yht:

Tulos:

Pisteet yht:

Tulos:

Nimi:

Seura:

Nimi:

Seura:

1

2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

7

8

KAT 2

9

10

11

12

W

K

HC

H

1

2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

7

Tulos:

Pisteet yht:

Tulos:

Nimi:

Seura:

Nimi:

Seura:

2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

7

8

KAT 2

9

10

11

12

W

K

HC

H

1

2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

7

Tulos:

Pisteet yht:

Tulos:

Nimi:

Seura:

Nimi:

Seura:

2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

Pisteet yht:

7

8

KAT 2

9

10

11

12

W

K

HC

H

Tulos:

1

2

KAT 1

3

4

5

6

W

K

HC

H

8

KAT 2

Pisteet yht:

1

8

KAT 2

Pisteet yht:

1

8

7

8

KAT 2

9

10

11

12

W

K

HC

H

9

10

11

12

W

K

HC

H

9

10

11

12

W

K

HC

H

9

10

11

12

W

K

HC

H

Pisteet yht:

Tulos:

WAZA-ARI = 2 PISTETTÄ

IPPON = 3 PISTETTÄ

PISTEIDEN LASKEMINEN:

YUKO = 1 PISTE

VAROITUKSET:

(KAT 1 = KÄSIVARRET RISTISSÄ) (KAT 2 = OSOITETAAN ETUSORMELLA)

W=

CHUKOKU = VAROITUS/HUOMATUS ILMAN RANGAISTUSTA

K=

KEIKOKU

HC =
H=

HANSOKU CHUI
HANSOKU = DISKVALIFIOINTI = ULOSAJO (VOITTO VASTUSTAJALLE)

TULOSMERKIT:

=VOITTO

X =HÄVIÖ

=TASAPELI

KK =KIKEN

S =SHIKKAKU
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TUOMARIMERKIT 1.1.2012 alkaen

PÄÄTUOMARIN MERKIT

SHOMEN NI-REI
Tuomari ojentaa kätensä ja kämmenensä eteen.

OTAGAI NI-REI
Ottelijat kumartakaa toisillenne.

SHOBU HAJIME
³Aloittakaa ottelu´
Komennon jälkeen tuomari ottaa askeleen taaksepäin.

YAME
³Seis´

Lähde: WKF
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TSUZUKETE HAJIME
³Jatkakaa ottelua - aloittakaa´

YUKO
’Yksi piste’

WAZA-ARI
’Kaksi pistettä’

IPPON
’Kolme pistettä’

MITÄTÖI EDELLINEN TUOMIO
Virheellisen tuomion mitätöimiseksi tuomari kääntyy ottelijaa
kohti ja julistaa AKA (tai AO), ristii kätensä ja tekee leikkaavan liikkeen alaspäin osoittaakseen, että edellinen tuomio on
mitätöity.

Lähde: WKF
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NO KACHI
’Voitto’
Ottelun päätyttyä tuomari julistaa AKA (tai AO) No Kachi ja
ojentaa voittajan puoleisen käsivartensa 45 asteen kulmassa
ylöspäin.

KIKEN
³Luovutus´
Tuomari osoittaa etusormella luovuttavan kilpailijan viivaa ja
julistaa vastustajalle voiton.

SHIKKAKU
³Diskvalifiointi, poistu ottelualueelta´.
Tuomari osoittaa ensin ylöspäin 45 asteen kulmassa rikkojan
suuntaan ja sen jälkeen rikkojan taakse ja julistaa AKA (tai
AO) SHIKKAKU ja julistaa vastustajan voittajaksi.

HIKIWAKE
³Tasapeli´(Sovelletaan vain joukkue-otteluihin).

Lähde: WKF
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KATEGORIA 1 RIKE
(ilman jatkomerkkiä CHUKOKU)
Tuomari ristii avoimet kätensä ranteiden kohdalta rinnan korkeudella kohti varoituksen saavaa ottelijaa.

KATEGORIA 2 RIKE
(ilman jatkomerkkiä CHUKOKU)
Tuomari osoittaa etusormella käsi koukussa rikkovaa ottelijaa kasvoihin.

KEIKOKU
³Varoitus´.
Tuomari näyttää kategoria 1 tai 2 rikkeen ja osoittaa alaspäin etusormellaan 45 astetta rikkojan suuntaan.

HANSOKU CHUI
³Diskavalifiointivaroitus´.
Tuomari näyttää kategoria 1 tai 2 rikkeen ja osoittaa alaspäin etusormellaan vaakatasossa rikkojan suuntaan.

HANSOKU
³Diskvalifiointi´
Tuomari näyttää kategoria 1 tai 2 virhettä ja osoittaa et usormellaan käsi suorassa 45 asteen kulmassa ylöspäin diskvalifioitavaa kilpailijaa kohden ja julistaa vastustajan voittajaksi.

Lähde: WKF
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PASSIIVISUUS
Tuomari pyörittää nyrkkejään toistensa ympäri rinnan korkeudella osoittaakseen kategoria 2 rikettä.

TORIMASEN
³Ei suoritusta´

TEKNIIKKA TORJUTTU TAI EI OIKEIN KOHDISTETTU
Tuomari laittaa avokämmenen toisen käsivarren päälle osoittaakseen kulmatuomareille että tekniikka torjuttiin tai ei osunut pistealueelle.

TEKNIIKKA OHITSE
Tuomari liikuttaa nyrkkiään vartalon poikki osoittaakseen
kulmatuomareille että tekniikka meni ohi tai ei osunut kunnolla pistealueelle.

LIIAN KOVA KONTAKTI
Tuomari näyttää kulmatuomareille liian kovaa kontaktia tai
muuta kategoria 1 rikettä.

Lähde: WKF
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VAMMAN LIIOITTELU TAI TEESKENTELY
Tuomari pitää molempia käsiään kasvoillaan osoittaakseen
kulmatuomareille kategoria 2 rikettä.

JOGAI
³Ottelualueelta poistuminen, rajan ylitys´
Tuomari näyttää rikkojan puoleisella etusormellaan ottelualueen raja osoittaakseen kulmatuomareille rajan ylityksen tapahtuneen

MUBOBI
’Itsensä vaarantaminen’
Tuomari koskettaa kasvojaan ja kääntelee kämmensyrjää
eteen taakse osoittaakseen kulmatuomareille, että kilpailija
on vaarantanut itseään.

OTTELUN VÄLTTELEMINEN
Tuomari tekee pyörivää liikettä alaspäin käännetyllä etusormellaan osoittaakseen kulmatuomareille kategoria 2 virhettä.

TÖNIMINEN, KIINNIPITÄMINEN TAI SEISOMINEN RINNAT
VASTAKKAIN ILMAN ETTÄ YRITTÄÄ TEKNIIKKAA KAHDEN SEKUNNIN SISÄSSÄ
Tuomari pitää nyrkkejään olkapäiden korkeudella ja tekee
työntöliikkeen avoimine kämmenin eteenpäin osoittaakseen
kulmatuomareille kategoria 2 virhettä.

Lähde: WKF
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VAARALLISIA TAI KONTROLLOIMATTOMIA TEKNIIKOITA
Tuomari liikuttaa nyrkkiänsä päänsä sivun ohitse osoittaakseen kulmatuomareille kategoria 2 virhettä.

SIMULOITUJA HYÖKKÄYKSIÄ PÄÄLLÄ, POLVILLA
TAI KYYNÄRPÄILLÄ
Tuomari koskettaa avokämmenellä otsaansa, polveaan tai
kyynärpäätä osoittaakseen kulmatuomareille kategoria 2 virhettä.

VASTUTAJALLE PUHUMINEN TAI ÄRSYTTÄMINEN
JA SOPIMATON KÄYTÖS
Tuomari asettaa etusormensa huulilleen osoittaakseen kulmatuomareille
kategoria 2 virhettä.

SHUGO
³Tuomarit kokoon´

Lähde: WKF
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KULMATUOMARIN LIPPUMERKIT

YUKO

WAZA-ARI

IPPON

RIKE
Rikevaroitus. Lippua heilutetaan ympyräliikkeessä ja sen
jälkeen näytetään joka kategoria 1 tai 2 rikkeen merkki.

Lähde: WKF
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KATEGORIA 1 RIKE
Liput edessä ristissä kädet ojennettuina.

KATEGORIA 2 RIKE
Tuomari osoittaa lipulla käsi koukussa.

Lähde: WKF

50
JOGAI
Koputta lattiaa lipulla

KEIKOKU

HANSOKU CHUI

HANSOKU

PASSIIVISUUS
Lippuja pyöritetään toistensa ympäri rinnan edessä.

Lähde: WKF

