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TILLEGGSREGLEMENT FOR
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TILLEGGSBESTEMMELSER FOR YNGRE UTØVERE (8-11)
Alle WKF karatestevner i regi av Norges Kampsportforbund 
Karate Seksjonen vil bli avviklet etter WKF reglementet 
som basis, men med følgende tilpasning for yngre utøvere.

ARTIKKEL 1: KONKURRANSEOMRÅDET 

1. Konkurranseområdet skal være et firkantet mattebelagt område med målene 6 x 6 meter målt fra linjens ytterkant. 

2. Sikkerhetssonen på 1 meter som går rundt hele konkurranseområdet, skal ha en annen farge enn resten av matteområdet.

ARTIKKEL 2: LAGLEDERE/COACHER OG FORELDRE  

1. Lagledere/coacher skal bære overtrekksdrakt med identifikasjonsmerke på, under hele konkurransen. Han skal sitte på 
en stol under hele kampen og skal ikke forstyre kampen med rop eller gestikulering. 

2. Foreldre har ikke lov til å befinne seg i kampområde og protestere på dommernes avgjørelser. 

3. All uverdig eller dårlig oppførsel kan medføre diskvalifisering av den skyldige eller av hele delegasjonen for det aktuelle stevnet.

ARTIKKEL 3: KAMPENES VARIGHET

1. Kampenes varighet er ett og ett halvt minutt (01:30) effektiv tid.

ARTIKKEL 4: FORBUDTE HANDLINGER

1. Alle teknikker må være FULLSTENDIG kontrollerte.

2. Ved tildeling av advarsel eller straff kategori 1 skal det gis minimum KEIKOKU

3. Ved tildeling av advarsel eller straff kategori 2 skal det gis minimum CHUKOKU

4. Dersom hansken eller fotbeskytteren berører målet skal dommerpanelet ilegge advarsel minimum KEIKOKU, unntatt når 
det er utøverens egen feil (MUBOBI).

5. En ytterligere kontakt, for andre gang, under ellers de samme omstendigheter, skal det gis HANSOKU CHUI. En ytter-
ligere forseelse vil medføre HANSUKU, altså diskvalifikasjon av den skyldige utøveren. 

6. Utøveren trenger ikke å være skadet for at hans motstander skal få advarsel eller straff.

7. All uverdig eller dårlig oppførsel fra en utøver, medlem av klubblag, coach, lagleder eller foreldre kan medføre diskvalifi-
sering av den skyldige, av det aktuelle laget eller av hele delegasjonen for det aktuelle stevnet.



3

TILLEGGSBESTEMMELSER FOR YNGRE UTØVERE (8-11) 

ARTIKKEL 5: PRAKTISK GJENNOMFØRING

1. Klassene settes opp som cup (se oppsett på side 4).

2. Vinneren fra hver kamp i første runde går videre mot høyre i oppsettet (også ved walkover).

3.  Taperen fra hver kamp i første runde går videre mot venstre i oppsettet.

4. Hver utøver skal få gå to kamper i klasse 8-10 år.

5. Hver utøver skal få gå minst to kamper i klasse 11 år. Klassene settes opp som vanllig cup med rekval.

6. Dersom det er strykninger eller manglende antall deltageres i forhold til cuptrekning vil matteansvarlig dommer sikre at 
alle barn minimum får to kamper. 

7. I kata vil alle kamper bli bedømt med hantei og ingen barn skal diskvalifiseres for å ikke utføre kata korrekt.

8. Premieutdeling skjer rett etter klassen er avsluttet.
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ALDER, KLASSER, DOMMERLISENSER


