
 

 

                          Vindelns Chikubukai Klubb 

 i samarbete med ÖNKF 

                         

                                bjuder in till                                  
           DM och Lilla DM 

             

              Lördagen den 30 Maj 2020 i Vindeln 

                            På Fritidcentrum 

  



                 Lördagen den 30 Maj i Vindeln 
 
Regler DM WKF-tävlingsregler för kata och kumite. Tävlande i kata och/eller kumite och som 
är 14 år och äldre måste ta med giltigt tävlingskort.  
Alla evenemang i Svenska karateförbundets regi ska vara trygga för alla medlemmar och 
deltagare samt helt fria från alla former av psykiska och fysiska kränkningar, verbala 
trakasserier och maktmissbruk. Om någon skulle behöva rapportera en händelse eller få 
ytterligare information angående förbundets skyddshanterings system v.g. kontakta Ola 
Viggerdal förbundets huvudskyddsombud i dessa frågor 
 
Lilla DM För tävlande barn från 7 upp till 13 år. Lilla DM genomförs enligt 
tävlingsbestämmelser SDF- tävlingar.  
 
Anmälan Anmälan görs direkt via e-post meddelande. Använd gärna bifogad anmälningslista 
(word). Glöm inte att uppge ålder (barn) och kroppslängd (kumite barn).  
Anmälan skall vara insänd och betalad senast fredag den 11 maj 2020.  
Anmälan insändes via e-post till: lindfors@gmail.com 
 
Startavgift Individuella klasser: 300 kr, lag 800kr,  Lilla DM: 200 kr och 100 kr nästa klass.  
Startavgiften sätts in på Vindelns Chikubukai klubb, Swishnummer 1235153176 
Gemensam anmälan och betalning från respektive klubb.  
 
Registrering Barnklasser kl 09.15, övriga kl 12.15. Registrering görs klubbvis genom era 
coacher/ledare.  
 
Invägning Kl 12.15.  
 
Tävlingsstart Barn kl 10.00, övriga kl 13.00.  
 
Plats Tävlingen genomförs i Fritidscentrum, Kläppavägen 8, 92232 Vindeln.  
 
Boende Vindelngallerian i Vindeln rekommenderas.  
 
Mat/fika Hamburgare, korv och fika erbjuds under tävlingen.  
 
Klasser  
 
Barn (7-13 år), Pojkar/Flickor, Kata, Kumite. Barn 7-9år Lagkata mix. Barn 10-13 år Lagkata 
mix och Lagkata för vuxna 
 
Damer seniorer -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg. 
Individuella kata/kumite samt kumitelag (standard och mix) och lagkata. 
Damer U-21-50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg. 
Individuella kata/kumite. 
Herrar seniorer -60kg, -67kg,--75kg, -84kg, +84kg 
Individuella kata/kumite samt kumitelag (standard och mix) och lagkata 



Herrar U-21 -60kg, -67kg,--75kg, -84kg, +84kg 
Individuella kata/kumite. 
Damer juniorer -48kg, -53kg, -59kg, +59kg.  
Individuella kata/kumite samt kumitelag (standard och mix) och lagkata. 
Herrar juniorer -55kg, -61kg, -68kg, -76kg, +76kg 
Individuella kata/kumite samt kumitelag (standard och mix) och lagkata. 
Damer yngre juniorer -47kg, -54, +54kg 
Individuella kata/kumite samt kumitelag och lagkata. 
Herrar yngre juniorer -52, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg 
Individuella kata/kumite samt kumitelag och lagkata. 
 
 
Om det i Kumite endast finns en (1) deltagare i en viktklass så kan denna lottas in i en 
viktklass uppåt och endast en viktklass 
 
Varmt Välkomna 


