
 
 

 

 

 

 

 

Bollebygds Kyokushin hälsar härmed Svenska Kyokushin Karates klubbar välkomna att delta i 2012 år 

RM för Kadetter och Juniorer. Det är första året där RM-et kommer att genomföras för både Kadetter 

och Juniorer och med dem anpassade Internationella Kyokushin Reglerna – se bilagorna tillsammans 

med Lag RM. Vidare så kommer även Kata att vara en tävlingsgren för första gången i RM 

sammanhang för Kadetter och Juniorer.  

Kumite och Kata för Kadetter och Juniorer – Vuxen LAG 

En tävlande är att betrakta som Kadett från den första dagen i det år han eller hon fyller 14 år och 

ännu inte är under sitt 16 år. En tävlande är att betrakta som Junior från den första dagen i det år han 

eller hon fyller 16 år och ännu inte fyllt 18 år. För Kata gäller åldersindelningen samt valet av 

Katagrupp C eller D – se bilagan. Vi uppmuntrar så många som möjligt att tävla i både Kata och 

Kumite. För lag gäller 3-manna lag (män och kvinnor) enl samma regler som tidigare. Tävlande ska 

vara minst 18 år fyllda och ha minst 8 Kyu. 

Datum:  Lördagen den 24 november 

Plats / Tider: 

Plats:  Bollebygds Gymnastikhall, Krokdalsvägen 23, Bollebygd 

Invägning:  Lördagen den 24 november kl. 9.00. 

Inmarsch:  Kl. 10.00 

Kata:  Kl. 10.15 – 11.30 

Kumite:  Kl. 11.30 – 14.30 

Paus:  Kl. 14.30 – 15.00 

LAG RM:  Kl. 15.00 – 17.30  

Anmälan:  Senaste anmälningsdatum är 18 november  
Övrig info: Kadetter och juniorer måste ha skriftligt medgivande av målsman att delta i tävlingen. 

Tävlande måste kunna legitimera sig med födelsedatum eller EK-pass, samtliga tävlanden skall ha 

tävlingskort från Budoförbundet.  

Grad: Vuxna och Juniorer MÅSTE vara minst 8 Kyu. Kadetter MÅSTE vara minst 8 Mon eller 8 Kyu. En 

Kadett som är 8 Mon och fyller 15 år och på så vis får en Kyu-grad överförs till 8 Kyu i stället för som 

tidigare 9 Kyu. 

Skydd: Kadett tävlar med väst som ska vara röd eller Vit/blå. Generell dispens att använda vita 

hjälmar. Alla hand och fotskydd ska vara vita för Kadett och Juniorer.  

Anmälningsavgift: 150 kr / deltagare betalas kontant på plats.  Anmälan – Kadetter och Juniorer görs 

på bifogad Excel-fil som fylls i och mailas till rickard.weber@feelmore.se. Vid frågor vänligen maila. 

LAG RM mailas till samma mailadress med Klubb och antalet Lag.   
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