
SWEDISH KARATE OPEN 2022 
KRISTIANSTAD 

 
Välkomna till Swedish Karate Open 2022 en individuell och lag tävling i WKF karate. 

 

ARRANGÖR Centrum KK Sportkarate Sweden 

ARENA Kristianstads Arena 
                     Västra Storgatan 69, 291 54 Kristianstad. 

HQ HOTELL Quality Hotel Grand Kristianstad 
Västra Storgatan 15, 291 54 Kristianstad 

FREDAG 18.00-20.00 Invägning i Kristianstad Arena.  
8 APRIL 18.00-20.00 Registrering i Kristianstad Arena. 

LÖRDAG 08.00-14.00   Registrering och invägning i Kristianstad Arena. 
9 APRIL 08.30-08.45   Coach möte.  

08.50-09.00   Inmarsh och uppställning alla tävlande. 
 09.00-13.00   Tävling kata barn 7-13 år och vuxna +14 år. 
 13.30-            Tävling kumite barn 7-13 år och vuxna +14 år. 

 
AVGIFT Kostnad 

Individuella klasser: 300 kr/ klass. 
Lag: 800 kr/ lag. 
 

BETALNING Betalningen görs till Centrum KK Sportkarate. 
Bankgiro: 572-8712 
Sista betalningsdag är 30 mars 2022. 
Glöm inte ange vem betalningen avser.  
Betalning görs endast av en i föreningen. 
 

ANMÄLAN Anmälan måste göras senast den 28 mars 2022 kl. 23:59, och görs på 
https://www.sportdata.org.  
Vi behöver också längden på alla barn som tävlar i kumite 7-13 år.  
Längden uppdateras på er sportdata sida innan ni anmäler er förening. 

INFORMATION För mer information besök vår hemsida https://www.swekarateopen.se 

BUDO NORD Budo Nord är vår huvudsponsor och är i arenan och säljer sina produkter. 
 

REGLER WKF regler 
 Flagg bedömning i kata. 

ENTRÉ Vuxna 100 kr och barn 50 kr 

 



KLASSER Barn klasser 7-13 år 
Kata individuell klass flickor och pojkar: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 år. 
Kumite individuell klass flickor och pojkar: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 år (lång och kort). 
Lag kata mix: 7-9 år, 10-11 år, 12-13 år, 7-13 år.  
Lag kumite flickor 13 år (3+1). 
Lag kumite pojkar 13 år (3+1). 

 Kadett klasser 14-15 år 
Kata individuell dam och herr klass. 
Kumite damer -47kg, -54kg, +54kg. 
Kumite herrar -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg  
Lag kumite kadetter damer 14-15 år (3+1). 
Lag kumite kadetter herrar 14-15 år (3+1). 
 
Junior klasser 16-17 år 
Kata individuell dam och herr klass. 
Kumite damer -48kg, -53kg, -59kg, +59kg. 
Kumite herrar -55kg, -61kg, -68, -76kg, +76kg. 
Lag kumite juniorer damer 16-17 år  (3+1). 
Lag kumite juniorer herrar 16-17 år (3+1). 
 
Senior klasser +18 år 
Kata individuell dam och herr klass (juniorer kan tävla i senior klassen). 
Kumite damer -50kg, -55kg, -61kg, -68kg, +68kg. 
Kumite herrar -60kg, -67kg, -75kg, -84kg, +84 kg. 
Team kumite senior damer (3+1). 
Team kumite senior herrar (3+1). 
 
Master klasser 
Master Kata damer +35 (35-49 år) och +50 år. 
Master Kata herrar +35 (35-49 år) och +50 år. 

PRISER Medaljer till 1:an, 2:an och två 3:e placerade i de individuella klasserna. 
 Pokaler till alla vinnare i de individuella klasserna. 
 Pokaler och medaljer till alla lag som blir 1:a, 2:a och 3:a. 
 Pokal till bästa lag barn och vuxna . 
 Alla barn mellan 7-13 år får en deltagare medalj. Denna delar er coach ut. 

ÅTERKVAL Endast individuella klasser. 

KONTAKT Centrum KK Sportkarate Sverige 
                    Email: centkarate@gmail.com 


