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Inledning 
Det är alltid coachens skyldighet att vara uppdaterad när det gäller förändringar i regelverk och annat som hör 
till karatetävling i Sverige. Coachen har alltid det yttersta ansvaret att se till så att den tävlande alltid har den 
rätta informationen som krävs före, under och efter en karatetävling.  
Svenska Karateförbundets sanktionerade tävlingar är förenade med ett tillstånd hos 
Kampsportsdelegationen och regelverk är tillståndspliktiga enligt Kampsportsdelegationens beslut och 
Kampsportslagen (2006:1006). Som coach är det viktigt att förstå att undantag från regelverket eller 
tävlingsbestämmelserna därför ej är möjliga och man bör som coach ge den tävlande bästa möjliga 
förutsättningar i förberedande inför tävling och dess genomförande. 
Som coach arbetar du väldigt nära de tävlande och har ett stort inflytande på dem. Du är därigenom en förebild 
och ditt beteende påverkar dem på ett avgörande sätt inte bara vad gäller idrottsliga prestationer och 
framgångar utan även deras välbefinnande. Därför är det viktigt för dig som coach och kompetent ledare att 
förstå din egen och den tävlandes roll och ansvar genom att känna till innehållet i de regler och bestämmelser 
som finns. 
 
Krav för att vara coach 
Coacher skall följa WKF:s regler med de undantag och tillägg som finns beskrivna i Svenska Karateförbundets 
godkända regeltillägg för barntävlingar samt tävlingsbestämmelserna. Samtliga regler finns att läsa på 
www.swekarate.se. 
Om en coach inte följer de angivna reglerna kan en coach bli avvisad från tävlingen.  
Coachen måste ha en giltig coach-licens från Svenska Karateförbundet att uppvisa i original som ska bäras väl 
synlig vid mattan. 
Därutöver krävs följande av både tävlande och coacher: 

• Du ska visa respekt för andra tävlande, coacher, domare och funktionärer. 
• Du ska ha en god sportlig inställning. 
• Du ska vara en förbild för yngre utövare. 
• Du ska följa riktlinjerna för en trygg idrottsmiljö. Alla evenemang i Svenska Karateförbundets regi skall 

vara trygga för alla medlemmar och deltagare samt helt fria från alla former av psykiska och fysiska 
kränkningar, verbala trakasserier och maktmissbruk. All typ av diskriminering som till exempel har 
med härkomst, hudfärg, kön, sexuell läggning, språk, religion och politik att göra är oacceptabel. 

• Du ska vara medveten om och följa reglerna mot dopning. 
 
Coachen 
En tävlande får inte coacha en annan tävlande i samma klass. 
Coachen har till uppgift att se till så att den tävlande alltid har rätt utrustning inför tävling och att den tävlande 
vet när denne skall tävla och på vilken tävlingsyta.  
 



 
 

Coachning av barn  
Läs särskilda Instruktioner för coachning av barn samt Konsekvensbeslut vid olämplig coachning av barn på 
Svenska Karateförbundets hemsida. 
 
Coachens uppgift under tävling: 

• Närvara på coachmötet. 
• Se till att den tävlande är inlottad i rätt klass. 
• Se till att den tävlande har rätt klädsel. 
• Se till att den tävlande har rätt utrustning. 
• Se till att den tävlande är förberedd när dennes klass skall starta. 
• Se till att den tävlande vet när finaler/återkval skall börja. 
• Se till att den tävlande kommer till återkval, final och prisutdelning rätt klädd. 

 
Tävlingslicens 
Det är coachen och den tävlandes ansvar att den tävlande har giltig tävlingslicens på alla sanktionerade 
karatetävlingar i Sverige i både kata och kumite (från 14 år). Kan man inte uppvisa sin licens i original får man 
under inga omständigheter deltaga på karatetävling. Tillfälliga tävlingslicenser eller kopior tillåts ej. 
Tävlingslicensen, som också utgör ett ID-kort, är en del i systemet och regelverket för säkerhet, rapportering 
och egenkontroll såsom det är förenat med villkor för Karateförbundets tillstånd hos kamsportsdelegationen 
att anordna tävlingar i enlighet med Kampsportslagen. 
Tävlingslicens är obligatorisk för samtliga sanktionerade tävlingar vars regelverk är tillståndspliktiga 
enligt Kampsportsdelegationens beslut och Kampsportslagen (2006:1006). Kortet ska medtagas till varje 
tävling och visas upp/lämnas in för kontroll av domare.  
 
Tävlingslicensen skall alltid tas med vid tävlingsstart. Domarna skall kontrollera tävlingskortet och i kumite 
samla in det. Licensen skall läggas på sekretariatets bord innan matchstart. När klassen är klar är det den 
tävlandes skyldighet att hämta tävlingskortet. Skulle den tävlande sakna sitt tävlingskort vid uppställning har 
den tävlande 1 minut på sig att hämta det, i annat fall stryks den tävlande från klassen. 
 
Antal coacher 
Varje representerad klubb på den aktuella matchytan får ha en coach närvarande. 
 
Coachens klädsel 
En coach skall under hela tävlingen bära träningsoverall med identifikationsmärke samt lämpliga skor till detta, 
dock ej utomhusskor. Under träningsoverallen skall en lämplig t-shirt bäras. Klädseln skall vara ren.  
Coacher får också av religiösa skäl bära huvudbonad, som är godkänd av WKF. 
Tävlandes klädsel och utrustning kan man läsa om i Regelverk kata & kumite samt i Regeltillägg för 
barntävlingar. 
 
Coachstol 
När en coach sitter på sin coachstol för att coacha skall denne endast coacha. Skulle coachen ha en väska eller 
ryggsäck skall denna placeras under stolen. Coachen får inte verbalt eller med andra handlingar störa matchens 
genomförande. Även under katatävlande skall en coachstol ställas fram där coachen då sitter under tystnad. 
 
Tävlandes ansvar 
Det är den tävlandes och coachens ansvar att se till att den kata som utförs är samma kata som har anmälts till 
sekretariatet. För yngre juniorer, juniorer, seniorer eller lag tillåts inte upprepning av tidigare gjord kata i 
tävlingsklassen. 

        



 
 

Tävlingsinbjudan 
Det är alltid coachens uppgift att se till så att den tävlande har rätt information om registrering, invägning, 
invigning, matchstart samt eventuella undantag. 
I tävlingsinbjudan finns information specifik för den aktuella tävlingen. Vid tveksamheter skall coachen 
kontakta tävlingsarrangören.  
 
Anmälning 
En anmälan till tävling skall göras inom föreskriven tid och detta framgår på inbjudan.  
Anmälan skall endast komma från en ansvarig och förening. 
Skulle anmälan ha inkommit för sent har tävlingsarrangören rätt att neka tävlande. 
Anser tävlingsarrangören att deltagarantalet på tävlingen är uppnått och inte vill riskera tidsschemat har denne 
rätt att neka deltagare. 
Det är coachens ansvar att den tävlande anmäls i rätt åldersklass och viktklass. 
För att vara anmäld till tävling skall arrangören skicka en bekräftelse på detta.  
Har man inte fått en bekräftelse på anmälan skall coachen kontakta arrangören innan tävlingen.  
 
Anmälningsavgift 
Det är coachens ansvar att anmälningsavgiften är betald enligt inbjudan.  
Skulle anmälningsavgiften inkommit för sent har tävlingsarrangören rätt att neka tävlande.  
Skulle en tävlande/lag av någon anledning inte komma till start återbetalas inte anmälningsavgiften. 
 
Registrering/invägning 
Skulle en tävlande eller en förening missa angiven tid för registrering och invägning har arrangören rätt att 
stryka den tävlande eller laget från tävlingen. Vid invägning tillåts 0,200 kg över eller undervikt.  Skulle en 
tävlande inte vara rätt anmäld (ålder/vikt/kategori) har arrangören rätt att stryka tävlanden. 
 
Skadad tävlande 
Alla coacher måste säkerställa att deras tävlande tränar och kan använda falltekniker. 
Om den tävlande är skadad och behöver någon form av tejp eller bandage för att tävla skall detta godkännas av 
mattchefen i samråd med tävlingsläkaren. En skadad tävlande som av tävlingsläkaren förklarats olämplig för 
fortsatt tävlande får ej fortsätta sitt deltagande i kumite under samma tävling. 
 
Skulle tävlingsläkaren på tävlingen bedöma en allvarligare skada skall den tävlande varken tävla i kata eller 
kumite. Bedömer tävlingsläkaren att skadan är av sådan art att den tävlande inte anses kunna tävla på ett tag 
skall den tävlandes tävlingskort skickas till Svenska Karateförbundet.  
Det är alltid tävlingsläkarens bedömning som gäller. Detta går inte att ändra av annan läkare, utan karenstiden 
skall bestå tiden ut. När karenstiden är slut skickas tävlingskortet åter till den tävlande. 
 
Prisutdelning 
Vid prisceremonin skall den tävlande ta emot sitt pris i karate-GI eller i karate-GI med träningsoverallsjacka. 
 
Diskvalificering 
Om en tävlande inte kommer till angiven plats och tid för att tävla (detta även om arrangören ändrat tiden och 
gett en tydlig information via högtalare eller liknande i arenan) kommer den tävlande att strykas. Coachen har 
här det fulla ansvaret. 
 
Bestraffning 
Om en tävlande begår en handling som anses skada karatens prestige och goda rykte medför detta SHIKKAKU 
(diskvalificering) för den tävlande enskilt eller lag. Tävlingskortet/en återtas från den/de berörda och skickas till 



 
 

Svenska Karateförbundet. Ärendet skickas till förbundsstyrelsen som därefter skickar ärendet på remiss till 
juridiska nämnden. Det är alltid förbundsstyrelsen som beslutar i ärendet. 
 
Protester (officiella) 
Ingen får protestera direkt till domarpanelen. Om något beslut i matchen verkar strida mot reglerna kan den 
tävlandes coach lämna in en protest. Protesten skall vara skriftlig och lämnas in omedelbart efter matchen. 
Undantaget är sådana protester som gäller administrativa procedurer. Den mattansvarige skall omedelbart 
underrättas om eventuella administrativa fel har upptäckts. Protester som inkommer sent kommer ej att kunna 
tas emot och behandlas. 
 
Protesten skall lämnas till en representant i tävlingsjuryn som skall behandla densamma, samt efter att ha 
granskat alla fakta och omständigheter vidtaga nödvändiga åtgärder och lämna en officiell rapport i ärendet. 
Protesten skall vara undertecknad av den officiella representanten (vanligtvis coachen) för laget eller den 
individuella tävlande. Protesten åtföljs av 1 000 kr som deponeras.  
Protesten samt depositionen skall lämnas till representanten för tävlingsjuryn. Protesten måste innehålla de 
tävlandes namn, viktklass eller kataklass, klubb samt vem som var aka och ao. Vidare måste klart framgå vad 
protesten gäller, inga allmänna klagomål. Bevisbördan ligger hos den som protesterar. Protesten kommer att 
behandlas av tävlingsjuryn, som skall undersöka de bevis som finns inlämnade med protesten, samt granska 
officiella videoupptagningar och göra förfrågningar hos mattansvarige för att få underlag till en objektiv 
granskning av protesten. 
 
Om tävlingsjuryn godkänner protesten skall lämpliga åtgärder vidtagas. Det skall också vidtagas åtgärder för att 
undvika återkommande problem i framtida tävlingar. Tävlingsjuryn eller kassören skall återbetala den 
deponerade summan. Om tävlingsjuryn ej godkänner protesten skall den avslås och den deponerade summan 
tillfaller Svenska Karateförbundet. Påföljande matcher skall inte försenas pga. att en protest skall eller har 
inlämnats. 
 
Indragning av coachlicens 
Om en coach begår en handling som anses skada karatens prestige och goda rykte av samma art som SHIKKAKU 
är coachen skyldig att på chefsdomarens uppmaning lämna ifrån sig sin licens (det fysiska plastkortet). 
Chefsdomaren skickar sedan licensen till förbundskansliet efter tävlingen tillsammans med den särskilda 
rapporteringsblanketten för dessa ärenden samt följer den övriga rapporteringsprocedur som finns förordnad 
av DK. Det är Juridiska nämnden som därefter beslutar om avstängning eller andra påföljder. Om inte coachen 
lämnar ifrån sig licensen kommer medlemsföreningen som coachen tillhör att uppmanas skicka den till kansliet. 
När tiden för avstängningen är slut kan coachen få licens igen genom att på nytt gå förbundets e-utbildning. 
 
 
 
Mer information finns på www.swekarate.se. 
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