
 
 
TÄVLINGS- Det är tävlingsgolvet där tävlingen kommer att ske. Denna får endast 
YTAN beträdas av den tävlande och dennes coacher vid tävlingstillfället. 
 När matchen är avslutad skall tävlande och coach lämna tävlingsytan. 
 
PRIS- Den tävlande ska vara iförd karatedräkt. 
UTDELNING Inte civilklädd eller i träningsoverall. 
 
TÄVLANDE Tävlande kommer att få en tävlingsbricka vid invägning/registrering. 
 Med denna tillåts tävlande att vistas på läktaren och i hallen. 
 Missar den tävlande invägningen/registrering på angiven tid kommer denne att
 strykas från tävlingen.  
 De tävlande ropas upp innan klassen startar och ska därefter hålla sig i närheten 
 av tävlingsytan, sittande vid sargen eller utanför där det inte är störande för
 andra tävlande eller åskådarna. 
  
 Vid upprop av tävlingsklass kommer den tävlande att kallas in och skall då vara  
 Klar. 
 Tävlande tillåts att vistas på tävlingsytan endast då det är dennes tur att tävla. 
 När den tävlande har tävlat klart skall hon eller han lämna tävlingsytan. 
 Är den tävlande inte på plats blir den tävlande diskvalificerad. 
 
COACHER En coach per 5 tävlande och förening kommer att tillåtas. 
 Coacher skall bära träningsjacka eller T-tröja med klubblogo. 
 De kommer att få en coachbricka vid registreringen. 
 Brickan är coachen identifikation för att vara coach på SM. 
 Coacher får vistas i tävlingshallen och på läktaren. 
 
ÅSKÅDARE Åskådare/publik tillåts endast att vistas på läktaren. 
 
FOTO/FILM Fotografering/filmning görs endast från läktaren.  
 På tävlingsytan vistas endast behöriga personer. Således tillåts ingen att springa
 fritt och filma/fotografera på tävlingsytan. Webbpersonal samt press och 
 eventuellt övriga, som utses av arrangören, kommer att tillåtas. 
  
MAT Det finns ett fik med maträtter och servering i hallen.  
 
ENTRÉ  Entré 60 kr. (under 12 år) 40 kr. 
 
INFO Refik Bebinno   0705852880 Roberto Bebinno   0765593649 
  
VANDRINGSPRIS   GULD 3 poäng 
   SILVER 2 poäng 
   BRONS 1 poäng 

 
 

SKI Zenku-kai Jönköping Karateklubb 
och svenska karateförbundets Shotokan kommitté 

Sydöstras karateförbund 
hälsar Er varmt välkomna till 

2014 års Svenska mästerskap i karate. 
 
 
 
 


