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Beslut
2017-05-29

Kampsportsdelegationen

Dnr 216-2147-2017

Botkyrka Shukokai Karate
Hamringevägen 5
146 41 Tullinge
och via e-post ksi@bredband2.com

Tillståndsprövning enligt lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen lämnar Botkyrka Shukokai Karate tillstånd att
anordna kampsportsmatcher i Kimura Shukokai Karate i Stockholm den 19
juli till den 21 juli 2018.
Tillståndet är förenat med följande villkor.
1. Kampsportsarrangemanget ska anordnas i enlighet med de
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som inlämnats
tillsammans med ansökan och som bifogas beslutet, se bilaga 1.
2. En legitimerad läkare ska närvara under samtliga matcher.
3. En deltagare som blivit nedslagen genom så kallad otillåten teknik
mot huvudet och därigenom vinner matchen, ska få klartecken av
läkare för fortsatt deltagande i match under tävlingen.
4. Botkyrka Shukokai Karate ska senast en månad efter att tävlingen
avslutats, till Länsstyrelsen i Örebro län inkomma med en
redogörelse för samtliga matcher som anordnats under tävlingen
med information om skador, utdömda karenser samt om avvikelser
från detta tillstånd skett.

Beskrivning av ärendet
Botkyrka Shukokai Karate har den 30 mars 2017 ansökt om tillstånd att
anordna matcher i Kimura Shukokai Karate i en turnering i Stockholm över
tre dagar den 19 juli till den 21 juli 2018. Till ansökan har bifogats
tävlingsregler, Kimura Shukokai International Competition Rules Revision
May 2016 av vilka det också framgår säkerhetsbestämmelser. Sökanden har
också på länsstyrelsens begäran kompletterat med uppgifter.
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Av ansökan framgår bland annat följande. Botkyrka Shukokai Karate har
blivit ombedda att arrangera stil-VM, Kimura Shukokai Karate, då tilltänkt
arrangör hoppat av. Den stora skillnaden mellan de som redan har tillstånd,
Svenska Karateförbundet och WKF regelverket, och det i ansökan aktuella
regelverket är att det inte slås mot ansiktet. Det är bara vid kast eller svep
som det är tillåtet att slå mot huvud/ansikte. Seniorer + 18 år får endast ha så
kallad skintouch mot huvudet vid kast eller svep. Deltagare yngre än 18 år
får inte någon kontakt. Deltagare har en skyddsväst utanpå dräkten, samma
väst som används i taekwondo. Under turneringen kommer det finnas sju
tävlingsytor och ca 480 deltagare. Det är två elimineringsdagar, den ena är
kumite (kamp) och den andra kata, samt en finaldag. Planen är att en läkare
och två sjuksköterskor ska finnas på plats, dessa kommer anlitas via
Svenska Karateförbundet eller direkt med läkare via egna kontakter.
Föreningen har inte räknat med att ha ambulans på plats under turneringen.
Det görs ingen läkarundersökning av deltagare innan tävling, om någon
skadas under tävlingen tar läkaren besluten om personen ifråga behöver åka
till sjukhus. Det är samma förfarande som tävlingar som är under Svenska
Karateförbundet.
Föreningen Botkyrka Shukokai Karate är ansluten till Svenska
Karateförbundet.

Motivering till beslutet
Tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch i kampsport som tillåter
deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa
motståndarens huvud (kampsportsmatch) får inte anordnas utan tillstånd.
Den verksamhet som Botkyrka Shukokai Karate ska bedriva under tävlingen
och som tillåter våld mot huvudet är tillståndspliktig.
Tillstånd till kampsportsmatch får lämnas endast om kampsportens
tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en godtagbar säkerhet för
deltagarna.
Regeringen har i förarbeten till lagen ställt upp vissa kriterier som bör
beaktas vid avgörande av frågan om säkerheten är godtagbar (se prop.
2005/2006:147 s. 27 ff.). Kriterierna bör enligt regeringen i princip gälla för
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alla kampsporter, även om vissa skillnader i bedömningen får göras med
hänsyn till de olika idrotternas skiftande karaktär. De kriterier som nämns
har delats upp efter olika områden och rubricerats enligt följande; tydliga
regler, regelinnehåll, utrustning, kampområdet, förfarandet efter knockout,
uppföljning, möjlighet att avbryta en ojämn match, matchlängd, åldersgräns
för deltagande och krav på anordnaren.
Tydliga regler och regelinnehåll
Av regelverket Kimura Shukokai International Competition Rules Revision
May 2016 framgår tydligt hur kampsporten Kimura Shukokai Karate ska
utövas samt vad som utgör tillåtna och otillåtna tekniker.
Utrustning och kampområde
Handskar, skyddsväst och övrig godkänd utrustning framgår av regelverket
och ger ett tillfredsställande skydd för utövandet av den specifika
kampsporten Kimura Shukokai Karate. Kampområdet utgörs av yta på icke
upphöjd matta med säkerhetsområde utanför tävlingsytan.
Förfarandet efter knockout, uppföljning, möjlighet att avbryta en
ojämn match
Av ansökan framgår att det våld mot huvudet som tillåts enligt reglerna är
begränsat. Det är endast vid kast eller svep som det är tillåtet att slå mot
huvudet, och då som ”skin touch” där huvudet inte rörs bakåt i träffen. En
knockout är således inte tillåtet som ett vinnande moment och risken för att
en knockout ska inträffa genom otillåten teknik får bedömas vara försumbar.
I det fall det ändå skulle uppstå en knockout eller skada, finns
grundläggande direktiv i reglerna hur domare och läkare ska agera för att
säkerställa deltagarnas säkerhet. Sökanden har angett att läkare och annan
sjukvårdspersonal kommer att vara på plats under tävlingen. I regelverket
tydliggörs också domarnas mandat att avbryta match.
Matchlängd
När det gäller den totala matchtiden per dag vid turneringar och
utslagstävlingar har regeringen i förarbeten till lagen ansett att någon
generell begränsning av den totala matchtiden per dag vid turneringar och
utslagstävlingar inte bör anges. Frågan om sådan maximal matchtid bör
istället prövas av tillståndsmyndigheten och bedömas med utgångspunkt i
den specifika kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser.
Matchlängd är enligt regelverket två minuter med undantag för finalmatcher
som är över tre minuter. Sökanden har uppgett att deltagare under tävlingen
kan gå max fem matcher. Med utgångspunkt i det begränsade våld mot
huvudet som tillåts enligt regelverket, att tävlingen fördelas över tre dagar
med en mellanliggande dag med kata och kampsportens övriga regelverk
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och utövande, anser Kampsportsdelegationen att matchlängden under
tävlingen är rimlig. Tillsammans med villkor nr 3 i detta tillstånd, att en
deltagare som blivit nedslagen genom så kallad otillåten teknik mot huvudet
och därigenom vinner ska få klartecken av läkare för fortsatt deltagande i
match under tävlingen, anser Kampsportsdelegationen också att
matchlängden är i enlighet med kampsportslagens krav på godtagbar
säkerhet.
Åldersgräns för deltagande
Åldersgränsen för matcher där våld mot huvudet tillåts är 18 år.
Krav på anordnaren
Föreningen Botkyrka Shukokai Karate är medlem i Svenska
Karateförbundet och därvid vana att arbeta och arrangera tävlingar i enlighet
med förbundets organisation för sanktion och uppföljning, se till exempel
Svenska Karateförbundets tillstånd för WKF Karate,
Kampsportsdelegationens beslut 2015-12-18 dnr 216-6555-2015. Tävlingen
som arrangeras i enlighet med detta tillstånd ligger utanför förbundets
verksamhet och det är därför viktigt att föreningen Botkyrka Shukokai
Karate själva redovisar och genomför uppföljning för hur tävlingen
genomfördes i form av antal matcher, antal skador etc. Ett villkor som
uttalar detta ska därför sättas upp.
Kampsportsdelegationen gör följande bedömning
Enligt förarbeten till kampsportslagen är det ett grundläggande krav att det
finns ett tydligt regelverk vid bedömningen av om ett tillstånd kan medges
(a. prop. s. 27). När det gäller ansökningar av andra än etablerade förbund
som ansvarar för en kampsport, har Kampsportsdelegationen i tidigare
beslut uttalat att tillstånd kan lämnas endast om det på ett mycket tydligt sätt
framgår att säkerheten för deltagarna ändå kan anses godtagbar. En
helhetsbedömning av samtliga omständigheter måste därvid göras.
Kampsportsdelegationen anser att det regelverk som kommer att användas
vid tävlingen den 19-21 juli 2018, uppfyller kampsportslagens krav på
godtagbar säkerhet. Ansökan ska därför bifallas, dock tillsammans med de
villkor som anges i detta tillstånd.

Bestämmelser som beslutet grundas på
1, 2, 3 §§ lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher.
______________________
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Enligt Kampsportsdelegationens beslut,

Rickard Linde
Kampsportsdelegationens beslut i detta ärende har fattats av ordföranden
Christian Groth, den medicinskt sakkunnige Albert Hietala och den
idrottsligt sakkunnige Michael Sjölin.
Föredragande har varit Länsstyrelsens handläggare Rickard Linde. I
beredningen av ärendet har ersättaren för ordföranden Anne Sjöblom,
ersättaren för den medicinskt sakkunnige Jan Lexell och ersättaren för den
idrottsligt sakkunnige Tomas Eriksson, deltagit.

Du kan överklaga beslutet
Om ni vill överklaga Kampsportsdelegationens beslut ska ni skriva till
Länsstyrelsen i Örebro län.
Ange i överklagandet vilket beslut ni är missnöjd med t.ex. genom att ange
beslutets diarienummer. Redogör för varför ni menar att
Kampsportsdelegationens beslut är felaktigt och hur ni anser att beslutet ska
ändras.
Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Karlstad men skickas eller
lämnas till Länsstyrelsen i Örebro län, Kampsportsdelegationen, 701 86
Örebro.
Länsstyrelsen måste ha fått ert överklagande senast inom tre veckor från den
dag som ni fick del av beslutet, annars kan ert överklagande inte tas upp till
prövning.
Om överklagandet kommit in i rätt tid skickar Länsstyrelsen handlingarna
vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Information
Att anordna en kampsportsmatch, uppsåtligen eller av oaktsamhet, i strid
mot de villkor som meddelats i detta beslut är enligt 13 § lagen (2006:1006)
om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher straffbart.
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Tillståndsmyndigheten har enligt 10 § samma lag rätt att på begäran få de
upplysningar och handlingar som myndigheten behöver för att utöva tillsyn.
Tillståndsmyndigheten har även rätt att få tillträde till kampsportsmatch.
Tillståndsmyndigheten kan med stöd av 11 § samma lag återkalla ett
tillstånd om tillståndshavaren i väsentlig grad bryter mot villkor som
meddelats i beslutet. Tillståndsmyndigheten får även återkalla ett tillstånd
om tillståndshavaren allvarligt åsidosätter sin skyldighet att lämna
upplysningar och handlingar eller vägrar tillståndsmyndigheten tillträde till
kampsportsmatch.
Ändringar i de tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser som bifogas detta
beslut kan innebära att nytt tillstånd måste sökas.
För tävlingar och uppvisningar i sport och idrott vid offentlig tillställning
gäller även bestämmelserna i 2 kap ordningslagen (1993:1617) om krav på
tillstånd eller anmälan.

