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KARATEA
GIPUZKOAKO KARATE FEDERAZIOAK ANTOLATZEN DITUEN KARATE LEHIAKETAK
ARAUTZEKO, EUSKADIKO KARATE FEDERAZIOAREN ARAUDIA ERABILIKO DA,
EGOKITZAPEN HAUEK EGINDA ESKOLARTEKO LEHIAKETARI BEGIRA.

1.- PROBAK ETA LEHIAKETA EREMUAREN NEURRIAK.
1.1- Probak
- KATA benjamin mistoa eskualdetako lehiaketetarako
- KATA alebin mistoa eskualdetako lehiaketetarako
- KATA alebin gizonezkoak eta emakumezkoak Gipuzkoako lehiaketarako
- KUMITE infantil emakumezkoak eskualdetako eta Gipuzkoako lehiaketarako
- KUMITE infantil gizonezkoak eskualdetako eta Gipuzkoako lehiaketarako
1.2- Lehiaketa eremuaren neurriak
Lehiaketa eremuak gutxienez 8 x 8 metro izan behar ditu, eta 2 metro gehiagoko segurtasun
eremua perimetro guztian. Jokatuko den probara egokitu daiteke.

2.- KATEGORIAK, GRADUAK ETA PISUAK.
2.1. Kategoriak, graduak eta pisuak
- Kategoriak eta graduak:
Kategoria bakoitzean multzoak bereiziko dira graduaren eta lehiaketa motaren arabera:
ESKUALDETAKO KATAK, 2 multzo (kategoriaren arabera):
- Benjamin mistoa:
Zuria/horia laranjaraino eta laranja/berdea marroiraino
- Alebin mistoa:
Zuria/horia laranjaraino eta laranja/berdea marroiraino
- Infantil gizonezkoak eta emakumezkoak:
Zuria/horia berderaino eta berdea/udina beltzeraino
GIPUZKOAKO TXAPELKETETAKO KATAK, 1. multzoa:
- Alebin gizonezkoak eta emakumezkoak:
Gutxieneko gerrikoa laranja/berdea izango da.
- Infantil gizonezkoak eta emakumezkoak:
Gutxieneko gerrikoa laranja/berdea izango da.
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ESKUALDETAKO ETA GIPUZKOAKO TXAPELKETETAKO KUMITEAK.
Gutxieneko gerrikoa urdina izango da.
Kategoria bakoitzean multzoak egingo dira partaideen pisuaren arabera, honela:
Infantil gizonezkoak: -40, -45, -50, -55, -60 eta 60 kilotik gora.
Infantil emakumezkoak: -43, -50, eta 50 kilotik gora.
Partaide kopurua bi lagunekoa edo gutxiagokoa bada pisuren batean, pisu hori elkartu egingo
da gertueneko pisu handiagoarekin, pisu nagusia izan ezik; kasu horretan, gertueneko pisu
txikiagoarekin elkartu beharko litzateke, neska-mutil guztien partaidetza ziurtatze aldera.

3.- LEHIAKETAK ETA ARAU TEKNIKOAK
3.1.- LEHIAKETA ARAUDIA
Gipuzkoako Karate Federazioaren araudia, indarren dagoena, aplikatuko da, berezitasun
hauek kontuan harturik:
Kata modalitatea:
ESKUALDEKO lehiaketetan:
- Benjaminak/alebinak: zuria/horia laranjaraino
- 1. kata oinarrizkoa
- gainerako kata oinarrizkoak, eta 1. kata errepika daiteke.
- Benjaminak: laranja/berdea marroiraino
- 1. kata oinarrizkoa (ezin da hori bera errepikatu)
- gainerako kata oinarrizkoak, eta 2. kata errepika daiteke.
-Alebinak: laranja/berdea beltzeraino
- Oinarrizko kata egingo dute itzuli guztietan
- Lehen itzuliko kata ezingo da errepikatu.
- 2. itzulitik aurrera kata errepika daiteke, baina inoiz ez azkena egindakoa.
- Finaletan eta hirugarren/laugarren postuak jokatzen diren lehietan, infaltil/jubenilen
zerrendako kata egin ahal izango da.

- Infantilak: 2 multzo: zuria/horia berderaino, eta berdea/urdina beltzeraino
- 1. itzulian egiten den kata oinarrizkoen zerrenda ofizialekoa izango da, eta ezingo
da errepikatu.
- 2. itzulitik aurrera, oinarrizkoen zerrenda ofizialeko eta/edo infaltil/jubenilen
zerrenda ofizialeko katak egin ahal izango dira. Kata errepika daiteke, baina inoiz ez
azkena egindakoa.
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GIPUZKOA txapelketan:
- Alebinak:
- Oinarrizko kata egingo dute itzuli guztietan.
- Lehen itzuliko kata ezingo da errepikatu.
- 2. itzulitik aurrera, kata errepikatu ahal izango da, baina inoiz ez azkena egindakoa.
- Finaletan eta hirugarren/laugarren postuak jokatzen diren lehietan, infaltil/jubenilen
zerrendako kata egin ahal izango da.
- Infantilak:
- Lehen itzuliko kata oinarrizko zerrenda ofizialekoa izango da eta ezingo da
errepikatu.
- 2. itzulitik aurrera, oinarrizkoen zerrenda ofizialeko eta/edo infaltil/jubenilen
zerrenda ofizialeko katak egin ahal izango dira. Kata errepika daiteke, baina inoiz ez
azkena egindakoa.
Kata oinarrizkoen zerrenda jasota dago Federazio honetako arbitraje araudian.
Kumite modalitatea eskualdeko eta Gipuzkoako txapelketetan:
Iraupena: 2 minutu
Puntuazioa: Mugarik gabe, 6 punturen aldea.
Penalizazioa: Zorroztasun handiagoa.
Jodan puntuak: Tolerantzia handiagoa.
Babesgarriak: gazteentzat derrigorrezkoak direnak.
Babesgarriak jasota daude Gipuzkoako Federazioaren arbitraje araudian.

