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KØBENHAVN
KARATEKLUB



Du viser din kata enkeltvis, og du viser de kataer, 
som hører til i din grad i kyu-klassen. 

Du må ikke vise den samme kata to gange i træk. 
Dog er kategori 1 – 4 – 7 undtaget for reglen.

HOLDKATA

KLUBMESTERSKAB 
KØBENHAVN KARATEKLUB 2015

At kæmpe med sig selv og hinanden i et karate-
fællesskab, det er København Karateklub.

Det er en fornøjelse at indbyde til vort årligt traditionsbundne mesterskab. 
Stævnet afholdes for 13. gang.

KATA

Et hold består af 3 personer. 
Et hold kan bestå af både drenge og piger.

Samme kata må vises i hver runde.

KUMITE
Her kæmpes iri kumite.

Du skal bruge kamphandsker, benskinner og tandbeskytter. 
Stævneledelsen forbeholder sig ret til at ændre i kategorierne, 

hvis der mangler tilmeldinger inden for enkelte kategorier.

Ungdomsholdet Børne- og ungdomsholdet VoksneBørn 7 – 12 år

Kat. 1 – 10. kyu – 5. ho
(Gekisai dai ichi

og/eller Ni)

Kat. 6 – Åben klasse
(Frit kata-valg)

Kat. 7 – 10. kyu – 7 ho
(Gekisai dai ichi

og/eller Ni)

Kat. 10 – Åben klasse
(Frit kata-valg)

Kat. 8 – 7. kyu – 5 ho
(Gekisai dai ichi
Ni eller Saifa)

Kat. 4 – 10. kyu – 5. ho
(Gekisai dai ichi,

Ni eller saifa)

Kat. 5 – 5. kyu – 1. ho
(Gekisai dai ichi, Ni,
Saifa, Seiyunchin 
eller Shinsochin)

Kat. 2 – 7. kyu – 5. ho
(Gekisai dai ichi,

Ni eller Saifa)

Kat. 3 – 5. kyu – 1. kyu
(Gekisai dai ichi, Ni, 

Saifa, Seiyunchin eller 
Shisochin)

Kat. 9 – 5. kyu – 1. kyu
(Gekisai dai ichi, Ni, 

Saifa, Seiyunchin eller 
Shisochin)

Børn 7 – 12 år Ungdomsholdet VoksneSpeciel kumite

Kat. A – 7 - 9 år
(Begyndere + 9 kyu)

Kat. G – Åben klasse
(piger)

Kat. I – 10. kyu - 4. kyu
(kvinder)

Kat. L – 10. kyu - 4. kyu
(mænd)

Kat. J – 3. ho - 1. kyu
(kvinder)

Kat. M – 3. ho - 1. kyu
(mænd)

Kat. N – Åben klasse
(mænd)

Kat. K – Åben klasse
(kvinder)

Kat. H – Åben klasse
(drenge)

Kat. C – 9. kyu - 6. ho

Kat. D – 6. kyu - 3. ho

Kat. E – 3. kyu - 1. kyu

Kat. F – Åben klasse

Kat. B – 10 - 12 år
(Begyndere + 9 kyu)

Dato

Sted

Tilmelding

Pris

FestSpisning

Tidsplan

Stævneledelse

Lørdag den 14. marts 2015

Mariendalshallen – Mariendalsvej 21 C
2000 Frederiksberg

Du kan købe sandwich i hallen

Tilmelding og betaling sker via klubmodulet
Senest torsdag den 1. marts 2015

Deltagerne skal være i hallen senest kl. 08:45
Åbningsceremoni kl. 09:00 og stævnet 
forventes afsluttet kl. 16:00

Husk at festudvalget arrangerer fest om aftenen
Se opslagstavlen i klubben og på hjemmesiden for 
mere information og tilmelding.

Sensei, Casper Petersen (dommerledelse)
karate@caspersweb.dk

Sensei, Jens Vissing (stævneleder)
jens@hacke-vissing.dk50 kr. pr. deltager

– Uanset om du deltager i én eller flere dicipliner

Børn 7 – 12 år Ungdom 13 – 17 år Voksne Åben

(Gekisai dai ichi, Ni, 
Saifa, Seiyunchin eller 

Shisochin)

(Gekisai dai ichi, Ni, 
Saifa, Seiyunchin eller 

Shisochin)

(Gekisai dai ichi, Ni, 
Saifa, Seiyunchin eller 

Shisochin)


