
 
 

Stilarts mesterskap
 
 

Regler: 
 
For å kunne delta i Shorinryu stilartsmesterskap så skal kontingent til en av SKAN sine 
medlemsklubber være betalt. Det konkurreres i kata og kumite. Klasser er fastsatt av SKAN og kan kun 
forandres av SKAN. Arrangør kan 
deltakere i en klasse så kan denne strykes
med de deltakere som eventuelt måtte bli flyttet. Det går ikke å flytte deltake
 

Kata regler: 
Valgfri kata. Ny kata må gås i hver runde. I finalen kan man gå valgfri kata.
 
 Regler og bedømming skjer etter WKF`s regelverk med unntak av shitei kata da her kun er tillatt med 
shorinryu sine egne kata. 
 

Kumite regler: 
Kumite klasser skiller ikke på beltegrader men alder. Regler og dømming skjer etter WKF`s regelverk. 
Mesterskap kjøres med åpne klasser.
gjennomføring av stevnene. Bestemmes av arrangør og leder SKA
eller vest.  
 

Dommere: 
Det bør være godkjente dommere ihht WKF`s regelverk. Det kan godt inviteres lisensierte dommere 
utenfor stilart. Det bør være en naturlig spredning blant dommere i fra de klubber som deltar på 
mesterskap. 
 

Premier: 
Alle deltakere under 12 år skal ha deltakerpremie. 
Ellers tildeles det premier til de tre beste i hver klasse. Mesterskapets beste utøvere kvinner/herre bør 
også bli premiert. Premiering gjøres ut i fra NKF`s oppsatte regler for bestemannspre
er 8 eller flere deltakere i en klasse skal der deles ut 2 bronse medaljer.
Tittel Shorin Ryu mester premieres med vandrepokal som må vinnes 2 ganger for å bli til odel og eie. 
Shorin Ryu mester er  vinner av åpen senior dame og herre klas
 

Sosialt: 
Arrangør klubb bør planlegge og invitere til sosialt arrangemang for alle deltakere i forbindelse med 
SKAN mesterskap. 
 

Økonomi: 
Mesterskapet legges opp slik at det går rundt, det er ikke ment som et profitt foretak. Start kontingent 
er satt til kroner 150.- for alle kumite 
Lag klassene settes til det dobbelte.
 
 

Beslutning om endring: 
SKAN vedtar og beslutter til enhver tid gjeldende regler for mesterskap.
 

Stilarts mesterskap 

For å kunne delta i Shorinryu stilartsmesterskap så skal kontingent til en av SKAN sine 
medlemsklubber være betalt. Det konkurreres i kata og kumite. Klasser er fastsatt av SKAN og kan kun 
forandres av SKAN. Arrangør kan ikke forandre på oppsatte klasser. Er det lite (min. 4 stk.) eller ingen 

kan denne strykes. Ved sammenslåing av klasser så skal det på forhånd avklares 
med de deltakere som eventuelt måtte bli flyttet. Det går ikke å flytte deltakere nedover i klassene. 

Valgfri kata. Ny kata må gås i hver runde. I finalen kan man gå valgfri kata. 

Regler og bedømming skjer etter WKF`s regelverk med unntak av shitei kata da her kun er tillatt med 

Kumite klasser skiller ikke på beltegrader men alder. Regler og dømming skjer etter WKF`s regelverk. 
Mesterskap kjøres med åpne klasser. Det kan gjøre unntak fra WKF’s regelverk for praktisk 
gjennomføring av stevnene. Bestemmes av arrangør og leder SKAN.Det er ikke påbudt med maske 

Det bør være godkjente dommere ihht WKF`s regelverk. Det kan godt inviteres lisensierte dommere 
utenfor stilart. Det bør være en naturlig spredning blant dommere i fra de klubber som deltar på 

Alle deltakere under 12 år skal ha deltakerpremie.  
Ellers tildeles det premier til de tre beste i hver klasse. Mesterskapets beste utøvere kvinner/herre bør 
også bli premiert. Premiering gjøres ut i fra NKF`s oppsatte regler for bestemannspre
er 8 eller flere deltakere i en klasse skal der deles ut 2 bronse medaljer. 
Tittel Shorin Ryu mester premieres med vandrepokal som må vinnes 2 ganger for å bli til odel og eie. 
Shorin Ryu mester er  vinner av åpen senior dame og herre klasse kumite.  

Arrangør klubb bør planlegge og invitere til sosialt arrangemang for alle deltakere i forbindelse med 

Mesterskapet legges opp slik at det går rundt, det er ikke ment som et profitt foretak. Start kontingent 
kumite klasser . Startkontingent for alle kata klasser er satt til kr. 100,

Lag klassene settes til det dobbelte. 

SKAN vedtar og beslutter til enhver tid gjeldende regler for mesterskap. 

 

For å kunne delta i Shorinryu stilartsmesterskap så skal kontingent til en av SKAN sine 
medlemsklubber være betalt. Det konkurreres i kata og kumite. Klasser er fastsatt av SKAN og kan kun 

ikke forandre på oppsatte klasser. Er det lite (min. 4 stk.) eller ingen 
. Ved sammenslåing av klasser så skal det på forhånd avklares 

re nedover i klassene.  

Regler og bedømming skjer etter WKF`s regelverk med unntak av shitei kata da her kun er tillatt med 

Kumite klasser skiller ikke på beltegrader men alder. Regler og dømming skjer etter WKF`s regelverk. 
Det kan gjøre unntak fra WKF’s regelverk for praktisk 

N.Det er ikke påbudt med maske 

Det bør være godkjente dommere ihht WKF`s regelverk. Det kan godt inviteres lisensierte dommere 
utenfor stilart. Det bør være en naturlig spredning blant dommere i fra de klubber som deltar på 

Ellers tildeles det premier til de tre beste i hver klasse. Mesterskapets beste utøvere kvinner/herre bør 
også bli premiert. Premiering gjøres ut i fra NKF`s oppsatte regler for bestemannspremier. Dersom der 

Tittel Shorin Ryu mester premieres med vandrepokal som må vinnes 2 ganger for å bli til odel og eie. 

Arrangør klubb bør planlegge og invitere til sosialt arrangemang for alle deltakere i forbindelse med 

Mesterskapet legges opp slik at det går rundt, det er ikke ment som et profitt foretak. Start kontingent 
gent for alle kata klasser er satt til kr. 100,-. 



 
 
 

Klasse inndeling 
 
 
 

 
 KATA klasser under 16 år 

 
K1.  Miks klasse gutter/jenter (alle under 12 år blir premiert)  
K2.  6. – 3. kyu jenter      
K3.  6. – 3. kyu gutter      
K4.  2 kyu  - Dan grader jenter     
K5.  2.kyu  - Dan grader gutter     
 
 

 KATA klasser over 16 år 

 
K6 Damer, åpen klasse     
K7 Herrer, åpen klasse     
 

 
 KUMITE klasser 

 
A1   Under 12 år miks kumite jenter/gutter (alle blir premiert) Lett kontakt eller strekkamp.  
A2 Ungdom jente -  12-13 år jente         
A3 Ungdom gutt  -  12-13 år gutt   
A4 Kadett jente  - 14-15 år jente  
A5 kadett gutt      - 14-15 år gutt  
A6 Junior jente    - 16-17 år jente 
A7 Junior gutt     - 16-17 år gutt 
A8 Senior damer - 18 år og over damer 
A9 Senior herrer  - 18 år og over herrer 
 
 

 LAG KLASSER               
 
KL1 Kata lag åpne klasse under 16 år. Jenter 
KL2 Kata lag åpen klasse under 16 år. Gutter 
KL3 Kata lag åpen klasse over 16 år damer 
KL4 kata lag åpen klasse over 16 år herrer.  
AL1 Kumite lag jenter 13 – 15 år 
AL2 Kumite lag gutter 13 – 15 år 
AL3       Kumite lag, minimum 16 år damer  (gjelder alle utøverne på laget ) 
AL4 Kumite lag, minimum 16 år herrer  (gjelder alle utøverne på laget ) 
 
 
Ved liten deltakelse kan klasser bli slått sammen.  
Alder på stevnedag er gjeldende. 


