
Innbydelse til Regionalt Karatestevne 
for ungdom, kadett, junior og senior 

Lørdag 7. februar 2009 – Bjølsenhallen 

 
Sted 
Idrettshall: Bjølsenhallen, Moldegata 7, 0468 Oslo 
http://www.gulesider.no/kart/map.c?id=c_Z0H6C0TD&imgt 
GPS: 59º 56’36,84” N  10º 45’42,00 E 

 
Tidsskjema 
Lørdag 7. februar 2009 
09.00 – 09.45 Innveiing 
09.00 – 09.45 Registrering 
09.30 – 09.45 Lagledermøte 
09.45 Dommermøte 
10.00 Stevnestart 

 
Påmelding 
Påmelding sendes kun på vedlagt påmeldingsskjema. Det 
godkjennes ikke påmelding som sendes på vanlig e-post eller 
brevform. Påmelding sendes til: kurt@kampsport.no  
Påmeldingsfrist: Fredag 30. januar 2009 kl. 16:00 
Ingen etteranmeldelser vil bli akseptert. 
Åpenbare feil på påmeldingsskjema som blir oppdaget før trekning, 
rettes opp av administrasjonen. 

 
Startkontingent 
Kr. 175,- pr. utøver pr. klasse  
Kr. 300,- pr lag 
 
Norges Kampsportforbund sender faktura med startkontingent til 
påmeldte klubber. Påmelding er bindende. 
Utøvere/ klubber som har ubetalte kontingenter/avgifter tas  
ikke med i trekningen.

 
Trekning 
Trekningslister og tidsskjema vil bli lagt ut på www.kampsport.no før 
stevnet og delt ut til påmeldte klubber på stevnet. 

 
Registrering 
Karatepass med merke for betalt medlemskontingent/skadeforsikring  
samt gyldig legitimasjon for utøver skal forevises ved registrering. 
Medlemskontingent/skadeforsikring betales på forhånd direkte til 
Norges Kampsportforbund. 
 
 
Uten gyldig skadeforsikring, innbetalt startkontingent og gyldig 
legitimasjon får ikke utøverne delta. 

 
Dommere 
Det innkalles herved alle A-, B- og C-lisensdommere i Region Øst. 

 
 
Spørsmål:  
Kontakt Kurt-Jarle Niltveit på e-post: kurt@kampsport.no  

 
 
Det er veldig viktig at lagledere holder seg oppdatert på 
http://www.kampsport.no/kretser/t2.asp?p=35933 i ukene før stevnet 
for detaljerte timeplaner og for eventuelle forandringer. 
 
 
 
 

Klasser 

 Ungdom (12 - 13 år) 

 Kadett (14 - 15 år) 

 Junior (16 - 17 år) 

 Senior (+ 18 år) 

 Rekrutt (+12 år) 
 
 
Kata 
- Kata jenter: ungdom, kadett, junior, senior og rekrutt 
- Kata gutter: ungdom, kadett, junior, senior og rekrutt 
- Lagkata Mix 
 
 
Kumite: 
- Kumite jenter ungdom: -40kg, +40kg, åpen rekruttklasse 
- Kumite jenter kadett: -45kg, +45kg, åpen rekruttklasse 
- Kumite jenter junior: -55kg, +55kg, åpen rekruttklasse 
- Kumite damer senior: -57kg, +57kg, åpen rekruttklasse 
- Kumite gutter ungdom: -45kg, +45kg, åpen rekruttklasse 
- Kumite gutter kadett: -50kg, +50kg, åpen rekruttklasse 
- Kumite gutter junior: -65kg, + 65kg, åpen rekruttklasse  
- Kumite herrer senior: -65kg, -75kg, +75kg, åpen rekrutt 
- Kumite lag jenter ungdom/kadett/junior; senior 
- Kumite lag gutter ungdom/kadett/junior; senior 

 
Deltagelse 
- Aldresgrensedato: stevnedag 
- Utøvere skal gå i riktig alders-/vektklasse. 
- Utøvere skal veie inn i alle vektklasser, også + (pluss) klassene. 
- Utøvere kan kun representere en klubb/team 
- Sammenslåing av klasser kan gjennomføres i henhold til vanlig 
praksis. 
- De som deltar i kata og/eller kumite rekruttklasse kan bare gjøre det i 
en sesong, den første sesongen. De får kun delta i kata og/eller kumite 
rekruttklassene. 
 

Regler 
http://www.kampsport.no/karate/t2.asp?p=61755  
 
Kata:  
Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med 
følgende norske tilpasning: 
Den internasjonale WKF katalisten er ikke benyttet på regionale/lokale 
stevner, som igjen vil si at alle stilarter stiller på lik linje i kata 
konkurranser på ovennevnte stevner. 
Utøvere skal utføre ny kata i hver runde, også inkludert rekvalifisering. 
Det skal ikke vises bunkai i lagkata finalen. 
 
Kumite: 
Klassene vil bli avviklet etter WKF reglementet som basis, men med 
følgende norske tilpasning: 
Lag kumite utgjør 3 deltagere med 1 reserve 

 

 

Arrangør: 

 
 
          Kontaktperson: Kurt-Jarle Niltveit , mobil: 902 16 765 
                          E-post: kurt@kampsport.no  

Teknisk arrangør: 

 
 

Kontaktperson: Håkon Fredriksen, mobil: 47252116 
 E-post:  styret@tigerkarate.no 

http://www.gulesider.no/kart/map.c?id=c_Z0H6C0TD&imgt
mailto:kurt@kampsport.no
http://www.kampsport.no/
mailto:kurt@kampsport.no
http://www.kampsport.no/kretser/t2.asp?p=35933
http://www.kampsport.no/karate/t2.asp?p=61755
mailto:kurt@kampsport.no
mailto:styret@tigerkarate.no

