
 

 

 

 

 

 

 

Kokusai Shorinjiryu Karatedo 

Tyylisuunnan Mestaruuskilpailut 

 
Sanomalan opetuspiste 

Sanomatie 1, Vantaa 
 

Lauantai 26.10.2019 
Klo 10:00 – 17:00 

 
 
Järjestäjä:  
Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistys ry 
www.shorinjiryu.fi 
 

Kokusai Shorinjiryu Karatedo - Tyylisuunnan mestaruuskilpailut järjestetään tänä 
vuonna lauantaina 26.10.2019 Sanomalan opetuspisteellä (Sanomatie 1, Vantaa). Itse 
kilpailu alkaa klo 10:00 mutta tule paikalle viimeistään klo 9:00, jotta ehdit 
lämmittelemään ja venyttelemään hyvin, sekä ilmoittautumaan ajoissa.  
 
Suomen Shorinjiryu Karatedo –yhdistyksen puolesta toivotamme kaikki seuranne 
jäsenet tervetulleiksi harjoittelemaan ja kilpailemaan!  
 
Jukka I Hänninen 
Puheenjohtaja  
Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistys ry 
 
 
Ilmoittautumiset to 10.10. mennessä. Ilmoittautumiset ja kaikki tiedustelut 
keskittäen seurojen yhteyshenkilön kautta s-postilla: ksk.hallitus@gmail.com 
Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi:  

1. osallistujan nimi 
2. osallistujan ikä 
3. osallistujan vyöarvo  
4. sarja, johon osallistuu 
5. junnujen paritekniikkasarjoissa parin nimi 
6. seura, jota edustaa 

 
Kilpailumaksut: 
Juniorit: 25€/kilpailija  
Aikuiset: 25€/kilpailija  
 
Kilpailumaksut maksetaan Suomen Shorinjiryu Karatedo – yhdistyksen tilille: NORDEA 
FI43 1412 3000 6010 90. Käytä viitettä: 2610 20191 Seuran yhteyshenkilö esittää 
kuitin maksusta kilpailutoimistoon tullessaan kilpailupaikalle. 
 

 
 

http://www.shorinjiryu.fi/
mailto:ksk.hallitus@gmail.com


Kilpailun säännöt/ohjeet 
 
Yakusoku Kumite / Juniorit: Kaksi paria tekee tekniikat yhtä aikaa ja parien välinen 
paremmuus ratkaistaan tuomareiden äänillä. Arvosteluun vaikuttaa: Kilpailuetiketti, 
etäisyys, ajoitus, kiai, zanshin, katse, asento ja tekniikan tarkoitus 
 
Pyykkipoikakumite/Juniorit (10-vuotiaat ja nuoremmat): karatepukuun kiinnitetään 
kolme pyykkipoikaa: kaksi molempien olkapäiden etupuolelle ja yksi keskivatsan 
kohdalle. Ottelijat yrittävät saada napattua vastustajan pyykkipojan karatetekniikan 
mukaisesti irti ja pidettyä sen kädessään. Pudonneesta pyykkipojasta ei saa pisteitä. 
Otteluaika on 1 minuutti. Enemmän pisteitä kerännyt ottelija voittaa. Mikäli pisteet 
ovat tasan otteluajan päättyessä, päätuomari ratkaisee voittajan ottelijoiden 
aktiivisuuden perusteella. Ainoastaan finaalissa käydään tarvittaessa 1 minuutin 
jatkoaika voittajan ratkaisemisesi.  
 
Ippon Kumite/Juniorit (11-vuotiaat ja vanhemmat): Tekniikat tehdään kevyellä 
kontaktilla. Kilpailijat käyttävät henkilökohtaista suojusta: säärisuojia, rintapanssaria 
ja hanskoja. Kilpailussa kaksi paria tekee tekniikat yhtä aikaa ja parien välinen 
paremmuus ratkaistaan tuomareiden äänillä. Arvosteluun vaikuttaa: Kilpailuetiketti, 
etäisyys, ajoitus, kiai, zanshin, katse, asento ja tekniikan tarkoitus 

 
Kata/aikuiset ja juniorit: kaksi kilpailijaa tekee saman katan yhtä aikaa, ja 
paremmuus ratkaistaan tuomarien äänillä. Arvosteluun vaikuttaa: Kilpailuetiketti, 
suunta, asento, tekniikka, kiai, katse, zanshin ja kiten; aikuisilla myös katan 
tekniikoiden ymmärrys. 
 
Kumite/aikuiset (ikäraja 18-v): Kilpailu käydään Boogutsuki -muodossa. Kilpailijat 
käyttävät henkilökohtaista suojausta: Säkkihanskoja, rintapanssaria, kypärää, 
hammassuojia, säärisuojia ja miehet myös alasuojia. Pisteitä annetaan ainoastaan 
tyylisuunnan mukaisista tekniikoista, jotka osuvat sallituille alueille ja joihin yhdistyy 
riittävä voima ja zanshin.  Sallitut alueet kerrataan vielä kilpailupaikalla. 
 
Ottelu käydään ipponshoobu:na eli voittaja on ensimmäisenä ipponin saanut 
kilpailija. 
 

 
Ottelussa kielletyt tekniikat ovat: 

 hyökkäys kaatunutta vastustajaa kohti 

 kilpailualueen ulkopuolelle pakeneminen (kolmannesta kerrasta vastustajalle 
myönnetään waza-ari) 

  selän kääntäminen vastustajalle 

 hyökkäykset suojatun alueen ulkopuolelle 

 sumo-otteet, taklaukset ja muut vaaralliset liikkeet 

 vastustajan työntäminen kilpailualueen ulkopuolelle  

 waza-arin saamisen jälkeen perääntyminen tarkoituksellisesti 
ajanhukkaamiseksi 

 
Kilpailijoilta edellytetään lajia kunnioittavaa käytöstä. Kiroilu ja vastustajan 
halventaminen on ehdottomasti kiellettyä. 
 

 
Vakuutus: Suomen Shorinjiryu Karatedo yhdistys ei vakuuta kilpailijoita. Jokainen 
osallistuja vastaan itse omasta vakuutuksestaan. 
 

 
Tulosten julkaiseminen: Jokaisen sarjan kolmen parhaan nimi ja seura tullaan 
julkistamaan yhdistyksen nettisivuilla. 
 

 
Kuvaaminen: Tapahtuman yhteydessä otetaan yhdistyksen toimesta 
valokuvia/videoita, joita saatetaan julkaista yhdistyksen nettisivuilla/somessa.  
  
Yleisössä kuvaaminen on sallittua, mutta kuvaaminen ei saa häiritä kilpailujärjestelyjä 
eikä kilpailusuorituksia. 
 
  



 

Kilpailusarjat 
 
Juniorit 
Valkoiset vyöt + natsat 
J1 - Pyykkipoikakumite (10v- ja alle)  
J2 - Kata: Chi no Kata 
 
5.kyu (Keltaiset vyöt + natsat) 
J3 - Yakusoku kumite: 1 – 5  
J4 - Pyykkipoikakumite (10v- ja alle)  
J5 - Ippon kumite (11v ja yli): I  
J6 - Kata: Pinan shodan ja Ten no Kata 
 
4.kyu (Oranssit vyöt + natsat) 
J7 - Yakusoku kumite: 1 – 10  
J8 - Ippon kumite (11v ja yli):  I–II  
J9 - Kata: Pinan shodan ja Ananku  
 
3.kyu (Vihreät vyöt + natsat) 
J10 - Yakusoku kumite: 11 – 20  
J11 - Ippon kumite: I – III  
J12 - Kata: Wanshu ja Pinan Nidan  
 
2.kyu (Siniset vyöt + natsat) 
J13 - Yakusoku kumite: 21 – 30  
J14 - Ippon kumite: I – III  
J15 - Kata: Wanshu ja Ananku  
 
 

 

Aikuiset  

Kumite 
A1: Naiset 1. kyu ja ylemmät  
A2: Miehet 1. kyu ja ylemmät 
A3: Naiset 3. kyu – 2. kyu  
A4: Miehet 3. kyu – 2. kyu 
A5 Naiset 5. kyu – 4. kyu  
A6: Miehet 5. kyu – 4. kyu 
 
Kata  
B1: Naiset 1. kyu ja ylemmät Pinan Godan, Seisan, Bassai  
B2: Miehet 1. kyu ja ylemmät Pinan Godan, Seisan, Bassai  
B3: Naiset 3. kyu – 2. kyu Wanshu, Ananku, Seisan  
B4: Miehet 3. kyu – 2. kyu Wanshu, Ananku, Seisan  
B5: Naiset 5. kyu – 4. kyu Pinan Shodan, Wanshu, Ananku  
B6: Miehet 5. kyu – 4. kyu Pinan Shodan, Wanshu, Ananku  
 
HUOM! Lopulliset sarja määräytyvät ilmoittautumisten perusteella 

Yhdistämiset ovat mahdollisia 


