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Svenska Karateförbundet
Via e-post sarah@swekarate.se

Angående ändringar i Svenska
Karateförbundets tävlingsregler
Kampsportsdelegationens beslut
Kampsportsdelegationen lämnar Svenska Karateförbundet tillstånd att ändra
i regelverket för WKF Karate gällande indelning av viktklasser enligt den
lydelse som framgår av regelverk och tävlingsbestämmelser 2020, se bilaga
1 och 2.
Kampsportsdelegationens beslut om tillstånd från den 18 december 2015,
dnr 216-6555-2015, gäller i övrigt oförändrat. Tillståndet gäller även för de
distriktsorganisationer och föreningar som är anslutna till Svenska
Karateförbundet.

Beskrivning av ärendet
Kampsportsdelegationen har den 18 december 2015, dnr 216-6555-2015,
beviljat Svenska Karateförbundet tillstånd att tills vidare anordna
kampsportsmatcher i WKF karate. Svenska Karateförbundet har inkommit
med en ansökan om ändringar i regelverket. Av ansökan framgår följande.
Svenska Karateförbundet ansöker om följande förändring inom ramen av
nuvarande tillstånd för regelverket WKF, som annars lämnas oförändrat:
tillägg av Kumiteklasser; Herr Kumite 40-49 år, viktklasser -84 kg och +84
kg. Herr Kumite Veteran 50 + år, viktklasser -84 kg och +84 kg. Dam
Kumite 40-49 år, viktklasser – 68 kg och + 68 kg. Dam Kumite Veteran 50
+ år, viktklasser – 68 kg och 68 kg. Syftet med tillägget är att bredda
möjligheten till att tävla även för en äldre målgrupp. Önskade viktklasser
finns redan i befintligt regelverk, så även möjligheten för äldre att tävla
inom ramen för ordinarie seniorklass. Vi önskar dock ha möjlighet att också
avgränsa till åldersklasser då vi tror det ger bättre säkerhet och trygghet för
de tilltänkta målgrupperna samt bidrar till mer jämställt tävlande.
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Motivering till beslutet
Enligt 1 § lagen (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher
(kampsportslagen) får 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.
Enligt 2 § kampsportslagen får tillstånd till kampsportsmatch ämnas endast
om kampsportens tävlingsregler och säkerhetsbestämmelser innebär en
godtagbar säkerhet för deltagarna.
Av 3a § kampsportslagen framgår att om en ändring gjorts i kampsportens
tävlingsregler eller säkerhetsbestämmelser efter att tillstånd har lämnats och
tillståndshavaren vill att de nya reglerna eller bestämmelserna ska tillämpas
inom ramen för tillståndet, ska denne ansöka om det hos
tillståndsmyndigheten. Tillståndsmyndigheten ska bifalla ansökan, om de
nya reglerna och bestämmelserna uppfyller kravet enligt 2 § på en godtagbar
säkerhet för deltagarna.
Kampsportsdelegationen gör följande bedömning
Kampsportsdelegationen har att ta ställning till om regeländringen i ansökan
innebär en godtagbar säkerhet för deltagarna i matcherna. Ändringen är en
komplettering till det tidigare tillståndsgivna regelverket och gäller
indelning av viktklasser för män och kvinnor. Delegationen anser att den
föreslagna ändringen uppfyller de krav som uppställs i lagen om
tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher och kan godkännas utan att det
innebär att kravet på en godtagbar säkerhet för deltagarna åsidosätts. I övrigt
gäller tidigare meddelat tillstånd.

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

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.
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.
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