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LLAAUUAANNTTAAIINNAA 77..99..22001199
Kilpailupaikka: Studentia, Yliopiston kampusalue,

Yliopistonranta 3 (kts. kartta)
Punnitus ja ilmoittautuminen:  Studentia, Yliopistonranta 3, pe klo 19-21
Kisapäivän aikataulu: klo 8.00-9.00 ilmoittautuminen ja punnitus

klo 9.15 tuomaripalaveri
klo 9.30 valmentajapalaveri

Ruokailu: Mahdollisuus tilata etukäteen ruokaa (a’ 8 €).
Tilaukset: sihteeri@kuopionkarateseura.fi.

KILPAILUSARJAT:
Kata 7-9 vuotiaat, tytöt
Kata 7-9 vuotiaat, pojat
Kumite 7-9 vuotiaat, tytöt
Kumite 7-9 vuotiaat, pojat
Kata tytöt U12
Kata pojat U12
Kumite tytöt U12
Kumite pojat U12
Kata tytöt U14
Kumite tytöt U14 -45, -50, +50
Kata pojat U14
Kumite pojat U14 -45, -55, +55
Kata tytöt U16
Kumite tytöt U16 -54, +54
Kata pojat U16
Kumite pojat U16 -57 -63, +63
Kata tytöt U18
Kumite tytöt U18 -53, -59, +59
Kata pojat U18
Kumite pojat U18 -61, -68, +68
Kata naiset
Kumite naiset -55kg, -61kg, +61kg, avoin
Kata miehet
Kumite miehet -67kg, -75kg, +75kg, avoin
Kata naiset +40v. ja miehet +40v.
Kumite naiset +40v. ja miehet +40v.

HUOMIO 7v.-U12 SARJAT!! Sarjat alemmille ja ylemmille vöille (vihreä>). Katasarjoissa saa
tehdä yhtä kataa.
Otteluajat junnuilla: 1,5 minuuttia U12 ja 2 minuuttia U14.



Veteraanien kumite sarjat jaetaan mahdollisuuksien mukaan pariin painoluokkaan riippuen
ilmoittautuneiden määrästä. Jos sarjoissa on 1-2 henkilöä, ne yhdistetään avoimeksi sarjaksi.

Suomi-Cup käydään seuraavissa ikäluokissa:
Aikuiset, U18, U16, U14
Pistejako kaikissa osakilpailuissa:
1. 5 pistettä
2. 3 pistettä
3. 1 piste

Ikärajat
Aikuiset, ikäraja 18 v. (kumite ja kata): sarjaan voi osallistua 16 vuotta täyttänyt
U18 (kumite / kata): sarjaan vois osallistua 15 vuotta täyttänyt
U16 (kumite / kata): sarjaan vois osallistua 13 vuotta täyttänyt
vanhempien / holhoajien kirjallisella luvalla. Lupalappu on liitteenä lopussa. Lupa on esitettävä
ilmoittautumisen yhteydessä.

Säännöt ja suojat: WKF säännöt. Katakilpailu käydään lipuilla. Lisäksi kaikilla kilpailijoilla on
oltava omat vyöt. Alle 14-vuotiailla rintapanssari ei ole pakollinen, mutta
suositellaan käytettäväksi.

Oikeudet muutoksiin: Järjestäjä pidättää oikeuden kilpailusarjojen muutoksiin mikäli
osallistujamäärä sen edellyttää.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen kilpailuun Sportdatan kautta
viimeistään perjantaina 30.8. mennessä, https://www.sportdata.org/karate/set-online.

Osallistumismaksu: 30 € / kilpailija / 1 sarja.

Kilpailumaksun suoritus: Siilinjärven POP-pankki
FI46 4786 3020 0187 49

    Lisätietoja kohtaan: Kuopion kansalliset.
    Maksettava tilille viimeistään 30.8.2019 mennessä.

Kilpailuun osallistuvan tulee esittää kilpailupaikalla:
Tosite kilpailumaksun suorittamisesta sekä kilpailulisenssin ja vakuutuksen voimassaolosta.

Kilpailujohtaja: Enni Väänänen, tiedotus@kuopionkarateseura.fi

Varustemyynti: Kilpailupaikalla on mahdollisuus hankkia Seitokai – Martial arts equipment
liikkeen karatepukuja ja harjoitteluvälineitä. Maksuksi käy käteinen, kortti, mobile pay.

Tervetuloa kilpailemaan Kuopioon!

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=4726#a_eventhead
mailto:tiedotus@kuopionkarateseura.fi


Kartta kisapaikalle:
Yliopiston kampusalue, Studentia (Itä-Suomen Yliopiston Ylioppilaskunta)
Yliopistonranta 3 – Käynti Savilahdentieltä



OSALLISTUMISLUPA KARATEKILPAILUIHIN

______________________________________________________
kilpailijan nimi ja syntymäaika

saa osallistua seuraavaan ikäänsä ylempään sarjaan

______________________________________________________

______________________________________________________
päivämäärä

______________________________________________________
huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennyt

Lupa on esitettävä ilmoittautumisen yhteydessä.

Ikärajat:

Aikuiset, ikäraja 18 v. (kumite ja kata): sarjaan voi osallistua 16 vuotta täyttänyt

U18 (kumite / kata): sarjaan vois osallistua 15 vuotta täyttänyt

U16 (kumite / kata): sarjaan vois osallistua 13 vuotta täyttänyt


