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KRITERIER FOR UTDELING AV 

KONGEPOKAL I NORGES 

KAMPSPORTFORBUND (NKF)  

 
 

§ 9.1 Tilleggsbestemmelser for utdeling av kongepokal gjeldende fra mars 2012 

 

9.1.1 Det er NKFs ansvar å påse at NIFs bestemmelser om utdeling av kongepokalen følges.  

9.1.2 I stevneinnbydelsen til norgesmesterskapene skal det gjøres kjent at det konkurreres om 

kongepokalen og hvilke regler NKF har for utdeling av denne. 

9.1.3 Vinner av Kongepokalen må være medlem av en klubb tilsluttet NKF.  

9.1.4 Utenlandske statsborgere skal ha hatt fast bopel (må dokumenteres) i Norge i minst 1 år 

(kalenderåret) for å kunne delta i norgesmesterskapet og dermed kunne være aktuell for å 

vinne kongepokalen. 

9.1.5 Vinneren av Kongepokalen må være norgesmester i minst en klasse i det aktuelle 

norgesmesterskapet og kan være den beste utøveren i kombinasjonen kamp/mønster. 

 9.1.6 Kongepokalen tildeles den utøver som etter tildelingskomiteens vurdering er stevnets totalt sett 

beste utøver.  

9.1.7 Det skal være minst 15 deltakere i hver idrettsgren (eks. 15 utøvere i kumite/kamp og 15 

deltakere innen kata/mønster). Kvinner og menn regnes hver for seg. Det er ikke nødvendig 

med 15 deltakere i en og samme vektklasse/gradklasse. Man regnes som deltaker etter 

innveiing og/eller registrering. 

9.1.8 Kongepokalen deles ut i de individuelle Seniorklassene i NM.  

9.1.9 NKF vil ikke tillate at kongepokalen deles ut i Norgesmesterskap med dårlig kvalitet og 

kvantitet. 

9.1.10    Tildelingskomiteen skal bestå av 5 medlemmer som består av: Sportssjef  i NKF 

(komitéleder), overdommer. Representanten fra seksjonsstyret leder kongepokaljuryen ved 

sportssjefens fravær. Juryen skal begrunne skriftlig avgjørelsen ved tildeling. Seksjonsstyret 

kan selv regulere i.f.t. deltagelse fra konkurransegrener i tildelingskomiteen. 

9.1.11 Komiteen skal i størst mulig grad enes om en felles kandidat (to kandidater, en fra hvert 

kjønn dersom det utdeles to kongepokaler). Hvis dette ikke er mulig, skal tildelingen skje 

ved alminnelig flertallsavstemming blant komiteens medlemmer. 

9.1.12 NIFs lov § 2-7 om habilitet gjelder for medlemmene i tildelingskomiteen 9.1.13. 

Komitémedlemmene skal være godt kjent med NIFs retningslinjer for kongepokalutdeling, 

samt herværende tilleggsbestemmelser 

9.1.13    Dersom seksjonens NM ikke kvalifiseres til utdeling av Kongepokal etter gjeldende 

regler må dette meddeles administrasjonen så tidlig som mulig i forkant av stevnet. 

Pokalen som blir til overs vil da automatisk fordeles til neste seksjon etter ovennevnt 

autorullering. 

9.1.14    Dersom H.M. Kongen eller representanter fra Kongehuset skulle delta på NM som de ble 

invitert til å overvære, skal automatisk pokal nr. 2 bli tildelt seksjonen som arrangører 

mesterskapet. 

9.1.15    NKFs administrasjon holder kontroll med autorulleringen og videre fordeling av 

Kongepokalen som ikke ble utdelt. 

9.1.16    Regler om fordeling av Kongepokalen evalueres hvert år av Kongepokalkomiteen. 
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