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FRÁ FORMANNI  

Starfsemin í Karate hefur verið öflug á árinu sem var að líða.  Sérstaklega má sjá það 
á unglingastarfi aðildarfélaga, en veruleg þátttaka hefur verið á unglingamótum 
sambandsins.  Unglingarnir eru framtíðin svo formaður vonast til að hin nýja stjórn 
leggi mikla áherslu á að koma upp unglingalandsliði á þessu ári.   

320 þátttakendur í UM í Kata 

Eitt það gleðilegasta í störfum sambandsins er aukning í þátttöku unglinga á mótum 
sem bendir mikils blóma í starfi aðildarfélaganna.  Á síðasta unglingamóti 
sambandsins í Kata sem haldið var í febrúar síðastliðinn í Laugardalshöll voru um 320 
skráðir keppendur (að vísu mættu ekki allir keppendur til leiks, en á móti var fjöldi 
nýrra keppenda “kærðir” inn á mótstað).  Árið áður eða í febrúar 2000 voru einnig 
mikil þátttaka á mótinu eða 290 skráðir keppendur.  Þetta verður að teljast mjög góð 
þróun og sýnir mikinn blóma í Karatestarfi á landinu. 

Aðildarfélög sjá um mótin 

Sú nýbreytni var tekin upp í starfi sambandsins veturinn 2000-2001 að skipta hinum 
ýmsu keppnum á milli aðildarfélaganna.  Þannig sá Fylkir um ÍM Kumite í október 
1999, Hafnfirðingar (Haukar) um UM Kumite í febrúar, Þórshamar um UM í Kata 
einnig í febrúar og Karatefélag Reykjavíkur (KFR) mun sjá um ÍM í Kata nú í mars.  
Sambandið sér áfram um þátttökutilkynningar og dómaramál.  Von formanns er að 
aðildafélögin muni sjá hag sinn og metnað í að gera mótin veglegri (og helst betur en 
önnur félög).  Þetta ætti einnig að geta orðið uppbót fyrir félögin þar sem það félag 
sem heldur mótið hverju sinni fær þær auglýsingatekjur sem það getur aflað.  Þó hefur 
sambandið einnig rétt til að auglýsa á mótunum.  Fylkir og Þórshamar höfðu 
sýningartriði á mótum sem þeir héldu og var það mikil uppbót.  Er það von formanns 
að það verði að fastri hefð, þar sem þetta hefur einnig í för með sér að við fáum fleiri 
áhorfendur á mótin. 

Landliðsþjálfari lætur af störfum 

Halldór Svavarsson, sem hefur verið landsliðsþjálfari, hætti störfum í október 
síðastliðnum.  Hann hefur unnið ómetanlegt starf og ekki þegið laun fyrir. Því miður 
er það oft svo í okkar íþrótt sem mörgum öðrum, að sjáfboðaliðastarf er lítils metið.  
Það var aldrei ætlunin að hann yrði launalaus en hann mat svo miklu meira að aðrir 
fengju að keppa á erlendri grund og fengju þannig keppnisreynslu en að hann fengi 
það sem honum bar.  Ég held að hann hafi lagt allt í sölurnar og kanski meira til.  Eftir 
heimsmeistaramótið í október 2000 hætti hann eftir u.þ.þ.b. fimm ára starf sem 
landliðsþjálfari.  Sambandið er honum innilega þakklátt fyrir störf hans og 
undirritaður ásamt fleirum vona innilega að hann muni áfram taka þátt í að 
móta/skapa stefnu sambandsins.  

Dómaramál 

Dómaramál sambandsins hafa verið í brennidepli á árinu, en World Karate Federation 
(WKF) hefur gert viðamiklar breytingar á keppnislögum sambandsins.  KAÍ verður 
líklega að taka upp nýju lögin og af því leiðir að halda verður eitt eða fleiri námskeið í 
haust.  Sambandið hélt eitt námskeið í haust með yfirdómara WKF og þar kom fram 
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að breytingarnar eru mjög viðamiklar svo búast má við að á komandi ári verði 
sambandið að eyða umtalsverðum fjármunum í endurmenntun þjálfara.   

Nordic Open 

Stærsti viðburðurinn í sögu sambandsins var að halda opna Norðurlandamótið (Nordic 
Open; NO) árið 1999 með þátttöku tíu þjóða.  Þó ekki liti vel út með þátttöku 
nokkrum vikum fyrir mót, þá varð þetta eitt veglegasta Norðurlandamótið frá upphafi 
fyrir snarræði stjórnarinnar.  Það versta er að ekki er víst að þau verði svo virk í 
framtíðinni.  Ákveðið var að opna mótin og eftir okkar mót urðu hin tvö hvorki fugl 
né fiskur. Formaður vonar því að gamla fyrirkomulagið verði tekið upp.  Þar sem NO 
var svo veglegt og mikið í það lagt, kom smá afturkippur í suma landsliðsmenn en 
aðrir halda þrautseigir áfram.  Þetta er kanski eðlilegt eftir það stóra átak sem var gert.   

Bikarmót 

Einnig var tekin upp sú nýbreytni að keppa bæði í Kata og Kumite á bikarmótunum, 
en þau eru fjögur talsins á vetri hverjum.   

Lokaorð 

Formaður er þeirrar skoðunar að nú sé rétti tíminn að byggja unglingalandsliðið upp 
af miklum krafti og leggja jafnvel meiri áherslu á það en landslið fullorðinna á 
komandi árum.  Stjórnin á þegar í viðræðum við aðila um að taka það starf að sér. 

Formaður þakkar meðlimum stjórnar kærlega fyrir samstarfið.  Að lokum vill 
undirritaður óska karatekonu og -karli áranna 1999 og 2000 innilega til hamingju, en 
það voru þau Edda L. Blöndal, Þórshamri og Ingólfur Snorrason, Fylki. 

 

    

Ólafur H. Wallevik 
  Formaður KAÍ 
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FRÁ LANDSLIÐÞJÁLFARA 
 

Í þessum pistli mínum verður einungis stiklað á stóru í sögu landsliðsmanna okkar  og 
þvi bara helstu atburðum gerð einhver skil. Auðvita má deila um hvað teljist  til 
merkari atburða en ég vona að á engan verði hallað og að ekkert hafi orðið útundan. 

Undanfarið ár hefur landsliðsfólk okkar keppt fremur lítið erlendis og  var það framan 
af vegna þess að spara þurfti vegna Opna-Norðurlandamótsins þar sem við vorum 
gestgjafarnir. Að því móti loknu var buddan tóm og eftir sem áður lítið ráðrúm til að 
senda keppendur út. Í nokkrum tilfellum urðu keppendur að greiða ferðirnar úr eigin 
vasa  eða sjálf að afla styrkja til þeirra.   

Þrátt fyrir þessa  erfiðleika  náðist býsna góður árangur á nokkrum þessarra  móta.  Á 
Opna-Danska meistaramótin í maí 1999 varð Ingólfur Snorrason í 3. sæti í +80kg 
flokki og  1. sæti í Opnum flokki kyu-gráða. Að auki var hann, annað árið í röð, 
valinn besti kyu-"fighterinn". Edda Blöndal varð svo í öðru sæti í +60kg flokki. 

Næsta  mót þar á eftir var Opna Enska  meistaramótið sem fram fór í Crystal Palace í 
september byrjun 1999. Þar náðist ekki síður glæsilegur árangur er Edda  Blöndal  
varð í öðru sæti  í Opnum flokki í Kumite og Bjarki Birgisson í 3.-sæti  í -70kg. 

Þá var komið að þeim atburði sem mörgum er eflaust  ofarlega í huga frá liðnum 
árum. Opna-Norðurlandamótinu sem fram fór í Laugardalshöll 16. nóvember 1999.  
Þetta var jafnframt í fyrst sinn sem öðrum þjóðum fyrir utan Norðurlöndin var boðin 
þátttaka og því um sögulegan atburð að ræða. Skipulagning og framkvæmd mótsins  
var líklega stærsta  og dýrasta  verkefnið sem KAÍ hefur ráðist í fram að þessu. Um 70 
þátttakendur mættu erlendis frá en auk Íslendinga  voru keppendur frá Eistland,  
Svíþjóð, Finnlandi, Noregi, Skotlandi og N.-Írlandi.  Ríkissjónvarpið sýndi keppninni 
verðugan áhuga og var meðal annars sýnt beint frá henni og kom það frábærlega vel 
út. Þá hafði umjöllun sjónvarps  fyrir mótið verið allgóð; blaðamannfundur , viðtöl 
við landsliðsfólk og stjórnarmenn KAÍ auk almennra auglýsinga voru sýnd dagana 
fyrir mótið.  Í heild var árangur okkar íslendinga undir væntingum en vel viðunandi 
engu að síður.  Við hlutum eitt silfur og sjö brons en í nokkrum tilfellum munaði 
sáralitlu að okkar fólk keppti til úrslita í sínum flokki.  

Þeir Íslendingar sem hlutu verðlaun voru : 

Ø Edda Blöndal með 2.-sæti í Kata, 3.-sæti í Kumite í +60kg og 3.-sæti  í Opnum  flokki. 

Ø Vilhjálmur Svan Vilhjálmson með 3.-sæti í Kata 

Ø Ragna Kjartansdóttir með 3.-sæti í Kata og 

Ø Daníel P. Axelsson með 3.-sæti í Kumite í -60kg. 

 

Að auki urðu Karla- og Kvenna lið okkar í bæði í 3.-sæti  í Liðakeppni í Kumite.  
Karlaliðið var skipað þeim Bjarka Birgissyni, Gunnlaugi Sigurðssyni, Halldóri 
Svavarssyni, Ingólfi Snorrasyni og Jóni Inga Þorvaldssyni en Kvennaliðið þeim 
Eybjörgu Líndal, Eddu Blöndal og Sif Grétarsdóttur. 
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Fyrsta mót ársins 2000 sem KAÍ sendi keppendur á var  hið geysi-þekkta Opna-
Hollenska sem fram í Haag 3.-5. mars  2000.  Tveir Íslenskir keppendur, Jón Ingi 
Þorvaldsson og Bjarki Birgisson unnu hvorn sinn keppandann í Opnum flokki í 
Kumite en töpuðu báðir næstu viðureign þar á eftir og voru úr leik.  Í mars  2000 tóku 
sjö landsliðsmenn og tilvonandi landsliðsmenn þátt  í æfingabúðum með Álaborgar 
Karateklúbbnum. Dvalið var í glæsilegu æfingahúsnæði þeirra eina helgi og teknar 
fjórar æfinga undir stjórn Allans Busks. Undir lok búðanna var efnt til óformlegrar 
keppni milli okkar og Álaborgar-klúbbsins og var keppt með sjö manna lið, eina 
umferð.  Skemmst er frá að segja að við féllum þar með sæmd og fóru leikar 2.5 
vinningar okkar á móti 4.5 vinnum þeirra.  Okkur til málsbótar má taka fram að 
rjóminn úr danska  landsliðinu kemur úr þessum klúbbi. Þá má einnig geta þess að 
Edda Blöndal, sem var eini kvenmaðurinn í hópnum, keppti við þar við fílefldan 
danskan karlmann og þóttist hann ekki hafa komist í krappari dans  !  Sá hinn sami 
varð svo Evrópumeistari unglinga í +80kg. flokki síðar sama ár. 

Það sem ber hæst árið 2000 er þó auðvitað Heimsmeistaramótið í Munchen sem 
haldið var 12.-15. október. Ingólfur Snorrason og Edda Blöndal voru  send sem 
keppendur á vegum KAÍ en einnig var Jón Ingi Þorvaldsson með í för sem liðstjóri. 
Edda keppti í Opnum flokki og +60 kg. í kumite. Hún datt út í fyrstu umferð í báðum 
flokkum og hlaut ekki uppreisnarglímur.  Ingólfur keppti einnig í kumite, í Opnum 
flokki og +80 kg. Hann vann tvær glímur, eina í hvorum flokki.  Þar sem hann hafði 
setið hjá í fyrstu umferð í þyngdarflokknum náði hann þeim glæsilega árangri að 
komast í 16 manna úrslit.  Þau Ingólfur og Edda höfðu nokkru vikum áður keppt á 
Opna Álaborgar meistaramótinu sem lið í undirbúningi fyrir HM. Þar varð Edda í 
öðru sæti í Opnum flokki í kumite og fékk að auki fyrsta sæti í liðakeppni (keppti með 
sænskri konu í "þriggja" manna  sveit) Ingólfur hlaut á sama móti annað sæti í +80 kg. 
flokki í kumite. 

Eftir að heimsmeistaramótinu lauk sagði ég upp stöðu minni sem landsliðsþjálfari. 
Margt kemur þar til en þá helst að uppsöfnuð þreyta er mikið farin að segja til sín og 
þörf er á ferku fólki til að brydda upp á nýjungum. Keppnisreglur eru einnig að 
breytast verulega um þessar mundir og því hentugur tími til kynslóðaskipta.  

Nú er lag að hefja mikla sókn í unglingastarfsemi til að byggja upp lið framtíðarinnar! 

       

Lifið heil. 

 

Halldór Svavarsson 

F.v. landsliðsþjálfari 
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UM KATA 2001 

Unglingameistaramótið í kata 25. febrúar 2001.   

Mótið fór fram í Laugardalshöllinni 25. febrúar og hófst kl. 9:30, því lauk kl. 6:30.  
Alls mættu um 340 keppendur frá 8 félögum til leiks og er þetta fjölmennasta 
karatemót sem haldið hefur verið hér á landi og hefur unglingamótið í kata farið 
vaxandi á hverju ári.  Mjög vel gekk að skipuleggja mótið en það var Karatefélagið 
Þórshamar sem sá um skipulagninguna.   Ellert B. Schram forseti ÍSÍ flutti ávarp við 
upphaf úrslita og afhenti verðlaun í lok mótsins.  Dómarar voru Ólafur Wallevik 
Yfirdómari, Helgi Jóhannesson, Ólafur Hreinsson, Halldór Svavarsson, Bjarni 
Kærnested, Bjarni Kristjánsson, Jón Ingi Þorvaldsson, Árni Þór Jónsson, Vilhjálmur 
Svan Vilhjálmsson,  Jón Hákon Bjarnason, Ómar Ívarsson, Helgi Hafsteinsson, Ari 
Sverrisson, Ingólfur Snorrason og Daði Ástþórsson.  Mótsstjóri var Þórir Ibsen.   

Helstu úrslit urðu sem hér segir: 

Kata barna fd. 1993 og yngri    

1.sæti  Mikael Luis Gunnlaugss Þórshamri 24,8 stig  
2.sæti  Haukur Þór Sveinbjörnss Fylkir  24,3 stig  
3.sæti  Jakob Gunnarsson Þórshamri  24,1 stig  
4.sæti   Bjarni Örn Kristinsson Þórshamri 23,8 stig  

 Keppendur alls 54  

     

Kata barna fd. 1992 

1.sæti Steinar Valur Bjarnas .Fylkir 25,0 stig 
2.sæti Brynjar Jochumsson Víkingur 24,5 stig 
3.sæti Snæbjörn Valur Ólafsson KFR 24,3 stig   
4.sæti Björn H Harðarson Þórshamri 24,2 stig     

  

Kata barna fd. 1991   

1.sæti Óli Karl Steinsson Fylkir 24,7 stig  
2.sæti  Kristján Klausen Þórshamri 24,7 stig  
3.sæti  Jón Gauti Magnússon Víkingur 24,7 stig  
4.sæti  Fanney Gunnarsdóttir KFR 24,6 stig  

 Keppendur alls 36       

        

Kata barna fd. 1990 

1.sæti Þorlákur Björnsson Þórshamri 25,6 stig 
2.sæti Jón Ingvi Seljeseth Þórshamri 25,4 stig  
3.sæti Finnur Karlsson Fylkir 25,4 stig 
4.sæti Steinar L Helgason Þórshamri 25,3 stig 

 Keppendur alls 45 
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Kata krakka fd. 1989   

1.sæti  Guðbjartur Ísak Ásgeirsson Haukar 25,4 stig  
2.sæti  Arnmundur E. Bachmann KFR  25,2 stig  
3.sæti  Hafdís Þórhallsdóttir Fylkir  25,0 stig  
4.sæti  Vilhjálmur Vilhjálmsson Þórshamri 24,6 stig  

 Keppendur alls 30  
     

Kata krakka fd. 1988 

1.sæti Andri Bj. Jakobsson KFR   25,8 stig 
2.sæti Arnar Pétursson  KFR    25,5 stig 
3.sæti Steinunn AxelsdóttiÞórshamri   25,3 stig 
4.sæti Ásgeir Valur Einarsson KFR   24,8 stig   

 Keppendur alls 38     
  

Kata táninga fd. 1986 og 1987   

1.sæti  Hákon Bjarnason Fylkir  24,7 stig  
2.sæti  Jón Ingi Bergsteinsson Þórshamri 24,7 stig  
3.sæti  Margeir Stefánsson Þórshamri  24,6 stig  
4.sæti Matthías Arnalds Þórshamri  24,3 stig  

 Keppendur alls 37     
 

Kata unglinga fd. 1984 og 1985 

1.sæti Sólveig Sigurðardóttir Þórshamri  25,9 stig 
2.sæti Andri Sveinsson Fylkir  25,2 stig  
3.sæti Hákon Fannar Hákonarson Haukar  25,0 stig  
4.sæti Kristín al Lahham Fylkir  24,8 stig 

 Keppendur alls 18     
  

Kata eldri unglinga fd. 1982 og 1983    

1.sæti  Davíð Jón Ögmundsson KFR   25,0 stig  
2.sæti  Sif Grétarsdóttir Fylkir   24,9 stig  
3.sæti  Karen Ósk Sigþórsdóttir KFR   24,4 stig  
4.sæti  Jón Viðar Arnþórsson Þórshamri  24,3 stig  

 Keppendur alls 11      
 

Kata juniora fd. 1980 og 1981 

1.sæti Sólveig Kr. Einarsdóttir Þórshamri 25,8 stig 
2.sæti Björgvin Þorsteinsson KFR   25,2 stig 
3.sæti Atli Örn Hafsteinsson Þórshamri  24,1 stig 
4.sæti Mikael Allan Mikaelsson Þórshamri  23,7 stig 

 Keppendur alls 4 
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Hópkata fd. 1992 og yngri    
1.sæti  Jón Gauti,Brynjar,Róbert Víking      24,5 stig  
2.sæti  Daníel, Ragnar Már, Bragi Akranes     24,3 stig  
3.sæti  Daníel, Óli karl, Steinar Valur Fylkir  24,1 stig  
4.sæti  Andri Þór, Aron Þór, Björn Þórshamri 23,8 stig  

 Lið alls 15      
 
Hópkata barna fd. 1990 og 1991 

1.sæti Steinar, Þorlákur, Jón Ingvi Þórshamri 25,4 stig 
2.sæti Fanney, Goði, Sigurður KFR            24,9 stig 
3.sæti Brynja, Finnur, HafdísFylkir            24,3 stig 
4.sæti Arnljótur, Áslákur, ÍsoldÞórshamri        24,0 stig 

 Lið alls 13 
        
Hópkata krakka fd. 1988 og 1989     
1.sæti  Arnmundur, Andri, Arnar KFR              25,2 stig  
2.sæti  Snædís, Steinar, Arnar Víkingur             24,8 stig  
3.sæti  Ásgeir Valur, Gauti, Kári KFR             24,3 stig  
4.sæti  Arnheiður, Erla, Halla Þórshamri        24,1 stig  
 Keppendur alls 14      
 
Hópkata táninga fd. 1984 - 1987 

1.sæti Sólveig, Auður, Margeir Þórshamri       25,9 stig 
2.sæti Kristín, Sif, Sveinn Fylkir         25,7stig 
3.sæti Andri, Hákon, Hlynur Fylkir             25,3 stig  
4.sæti Hrafn, Jón Ingi, Hörður Þórshamri         24,9 stig 

 Keppendur alls 3  
    
Hópkata juniora fd. 1980 - 1983      
1.sæti  Anton, Davíð, Karen KFR              22,5 stig    
2.sæti  Atli, Kári, Steinn Þórshamri              21,6 stig    

 Keppendur alls 2  
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Heildarárangur einstakra félaga  

Félag  Gull  Silfur  Brons  Verðlaun alls  Heildarstig  

Þórshamar  6  4  4  14   30  

KFR  4  4  3  11   23  

Fylkir  3  4  5  12   22  

Víkingur  1  2  1  4   8  

Haukar  1  0  1  2   4  

Akranes  0  1  0  1   2  

Afturelding  0  0  0  0   0  

Breiðablik  0  0  0  0   0  

 

 

Félag   Kumite       Kata       Heildarstig  

Þórshamar        21  30   51  

Fylkir  8  22   30  

KFR  5  23   28  

Víkingur  6  8   14  

Haukar  6  4   10  

Afturelding  2  2   4  

Akranes  0  2   2  

Breiðablik  0  0   0  

 

Unglingameistari félaga 2001er Karatefélagið Þórshamar  
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UM KUMITE 2001 
 
Unglingameistaramótið í Kumite 4. febrúar 2001 
 

Unglingameistaramótið í Kumite fór fram sunnudaginn 4. febrúar í íþróttahúsi við 
Strandgötu, Hafnarfirði. Mótið hófst kl. 10:00 með undanúrslitum en úrslit voru kl. 
13:30. Um 75 unglingar voru skráðir til keppni að þessu sinni frá 8 félögum og er 
þetta fjölmennasta Kumitemót sem haldið hefur verið hér á landi í lengri tíð, en þetta 
er 25% aukning í þátttöku frá mótinu í fyrra. Mótið fór vel, þrátt fyrir tafir í byrjun, og 
var mikið um skemmtilega og spennandi bardaga. Greinilegt er að okkar ungu 
keppnismenn eru mörg hver búin að ná mikilli leikni í íþróttinni. Dómarar voru Ólafur 
Wallevik, Helgi Jóhannesson, Ólafur Hreinsson, Halldór Svavarsson, Ásmundur Ísak 
Jónsson, Bjarni Kærnested, Jón Ingi Þorvaldsson og Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson.  

 

Úrslit í einstökum flokkum urðu sem hér segir; 

Kumite stráka fd. 1988      
1.sæti Þorgeir Orri Harðarson Þórshamri  
2.sæti Pálmar Einarsson  Haukum  
3.sæti Arnar Geir Magnússon Haukum  
4.sæti Kári Brynjólfsson  Fylki   

  Keppendur alls 15      

 

Kumite drengja fd. 1986 og 1987 
1.sæti Matthías Arnalds  Þórshamri 
2.sæti Alvin Zogu   Víking 
3.sæti Diego Valencia  Víking   
4.sæti Stefán Waagfjörð  Haukum 

  Keppendur alls 22  

   

Kumite pilta fd. 1984 og 1985      
1.sæti Andri Sveinsson  Fylki  
2.sæti Hlynur Grétarsson  Fylki   
3.sæti Bragi Pálsson   Þórshamri  
4.sæti Gunnar Már Sveinsson  Þórshamri  

  Keppendur alls 10    

 

Kumite eldri pilta fd. 1982 og 1983 
1.sæti Jón Viðar Arnþórsson  Þórshamri 
2.sæti Ari Sverrisson   Haukum 
3.sæti Steinn Stefánsson  Þórshamri 
4.s æti Arnar Jónsson   KFR 

  Keppendur alls 6  
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Kumite juniora fd. 1980 og 1981      
1.sæti Björgvin Þorsteinsson  KFR  
2.sæti Atli Örn Hafsteinsson  Þórshamri   
3.sæti Daði Ástþórsson  Haukum   

  Keppendur alls 3    

       

Kumite telpna fd. 1987 og 1988 
1.sæti Snædís Baldursdóttir  Víking 
2.sæti Hildur Jörundsdóttir  Afturelding 
3.sæti Soffía Bæringsdóttir  Þórshamri 
4.sæti Steinunn Axelsdóttir  Þórshamri 

Keppendur alls 9 

      

Kumite stúlkna fd. 1985 og 1986    
1.sæti Sólveig Sigurðardóttir  Þórshamri   
2.sæti Kristín al Lahham  Fylki   
3.sæti Auður Olga Skúladóttir Þórshamri   

  Keppendur alls 3    

       

Kumite kvenna fd. 1984-1980 
1.sæti Sólveig Kr. Einarsdóttir Þórshamri 
2.sæti Karen Sigþórsdóttir  KFR 
3.sæti Sif Grétarsdóttir  Fylki 
4.sæti Theodóra Árnadóttir  Fylki  

Keppendur alls 8 
 

Heildarárangur einstakra félaga 
Félag Gull Silfur Brons Heildarstig 

Þórshamar 5 1 4 21 

Fylkir 1 2 1 8 

Víkingur 1 1 1 6 

Haukar  2 2 6 

KFR 1 1  5 

Afturelding  1  2 

Akranes     

Breiðablik     

 

Unglingameistari félaga í  kumite 2001 er Þórshamar  
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ÍSLANDSMEISTARAMÓT Í  KUMITE 2000 
Laugardaginn 18. nóvember 2000 var haldið íslandsmeistaramót í kumite. Mótið fór 
fram í íþróttahúsi Fylkis í Árbæ. Mótið byrjaði kl. 14.30 og úrslit byrjuðu 17.00. 
Óvenjumargir þátttakendur voru með í ár eða um 40 talsins, og vakti það mikla 
athygli að 17 keppendur voru skráðir til keppnis í opnum flokki kvenna. Keppt var í 6 
flokkum einstaklinga, sveitakeppni karla og í fyrsta sinn í sveitarkeppni kvenna, alls 8 
flokkar.  

Úrslit í einstökum flokkum urðu sem hér segir; 

Kumite karla -65 kg      

1.sæti Daníel P. Axelsson  Þórshamar   
2.sæti Steinn Stefánsson  Þórshamar   
3.sæti Magnús Guðmundsson   Fylkir   

 

Kumite karla -73 kg 

1.sæti Halldór Svavarsson  Fylkir 
2.sæti Jón Viðar Arnþórsson  Þórshamar 
3.sæti Guðmundur Jónsson  KFR 

       

Kumite karla -80 kg     

1.sæti Jón Ingi Þorvaldsson   Þórshamar   
2.sæti Sverrir Sigurðsson  Fylkir   
3.sæti Konráð Stefánsson  KFR   

 

 

Kumite karla +80 kg  

1.sæti Ingólfur Snorrason  Fylkir 
2.sæti Aðalmundur Sævarsson Fylkir 
3.sæti Björgvin Þorsteinsson  KFR 

       

Opinn flokkur karla     

1.sæti Ingólfur Snorrason  Selfoss   
2.sæti Konráð Stefánsson  KFR   
3.sæti Jón Ingi Þorvaldsson  Þórshamar   

 

Opinn flokkur kvenna  

1.sæti Edda L. Blöndal  Þórshamar 
2.sæti Heiða Ingadóttir  KFR 
3.sæti Sólveig Sigurðardóttir  Þórshamar 
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Liðakeppni karla     

1.sæti Þórshamar    
2.sæti Fylkir    
3.sæti KFR     

 

Liðakeppni kvenna  

1.sæti Þórshamar - A  
2.sæti Þórshamar - B  
3.sæti KFR 

       

Sérstök verðlaun dómara   

Karlaflokkur; Ingólfur Snorrason   Fylkir   

Kvennaflokkur; Sólveig Sigurðardóttir  Þórshamri   

 

Heildarárangur einstakra félaga;  

Félag Gull Silfur Brons Heildarstig 

Þórshamar 5 3 1 39 

Fylkir 3 3 1 20 

KFR  2 5 13 

 
 

BI 2-2000 
Sunnudaginn 1. október fór fram annað mótið í Útilífsdeildinni (2 bikarmót vetrarins), 
mótið fór fram í Fylkishöllinni Árbæ. Keppendur voru heldur fleiri á þessu móti 
heldur en á því fyrsta og margir mjög skemmtilegar glímur. Úrslit í mörgum glímum 
réðust í framlengingu, svo jafnir voru margir keppendur. Dómarar voru Helgi 
Jóhannesson, Halldór Svavarsson og Bjarni Kristjánsson.  

Helstu úrslit urðu sem hér segir; 

Kumite karla - 74 kg       

1.sæti Daníel P. Axelsson  Þórshamar    
2.sæti Guðmundur Freyr Jónsson KFR     
3.sæti Jón Viðar Arnþórsson  Þórshamar    
4.sæti Matthías Arnalds  Þórshamar   
    

Kumite karla +74 kg   

1.sæti Ingólfur Snorrason  Fylki 
2.sæti Jón Ingi Þorvaldsson  Þórshamar 
3.sæti Sverrir Sigurðsson  Fylki 
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Kumite kvenna        

1.sæti Edda L. Blöndal   Þórshamar   
2.sæti Kristín al Lahham   Fylki    
3.sæti Sólveig Sigurðardóttir   Þórshamar   
4.sæti Auður O. Skúladóttir   Þórshamar   

 

Kata karla 

1.sæti Jón Ingi Þorvaldsson   Þórshamar 25,8 stig 
2.sæti Daníel P. Axelsson   Þórshamar 25,2 stig 
3.sæti Ingólfur Snorrason   Fylki  25,2 stig 
4.sæti Jón Viðar Arnþórsson   Þórshamar  24,6 stig
         

Kata kvenna        

1.sæti Edda L. Blöndal   Þórshamar 25,8 stig 
2.sæti Sólveig Sigurðardóttir   Þórshamar 25,2 stig 
3.sæti Sif Grétarsdóttir   Fylki  25,2 stig 
4.sæti Hulda Axelsdóttir   Þórshamar 25,0stig
      

 

Staða eftir annað mót  

Karlaflokkur 
1.sæti Ingólfur Snorrason  Fylki  17 stig    
2.sæti Jón Viðar Arnþórsson  Þórshamar 11 stig   
3-4.sæti Daníel P. Axelsson  Þórshamar 8 stig   
3-4.sæti Jón Ingi Þorvaldsson  Þórshamar 8 stig   
5.sæti Guðmundur Freyr  KFR  6 stig  
6.sæti Sverrir Sigurðsson  Fylki  5 stig  
7.sæti Matthías Arnalds  Þórshamar 3 stig   
8-10.sæti Daði Ástþórsson  Haukar  2 stig   
8-10.sæti Margeir Stefánsson  Þórshamar 2 stig   
8-10.sæti Steinn Stefánsson  Þórshamar 2 stig   

Kvennaflokkur  
1.sæti Sólveig Sigurðardóttir Þórshamar 15 stig  
2.sæti Edda L. Blöndal  Þórshamar 10 stig 
3.sæti Kristín al Lahham  Fylki  6 stig 
4.sæti Perla Thorsteinson  Þórshamar 5 stig 
5.sæti Sif Grétarsdóttir  Fylki  2 stig 
6-7.sæti Auður O. Skúladóttir  Þórshamar 1 stig 
6-7.sæti Hulda Axelsdóttir  Þórshamar 1 stig 
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BI 1-2000 
Sunnudaginn 17. september fór fram 1 bikarmót vetrarins, en mótarröðin kallast 
Útilífsdeildin, mótið fór fram í Fylkishöllinni Árbæ. Í vetur verður keppt með öðru 
fyrirkomulagi heldur en undanfarin ár. Lögð verða saman stig sem keppendur fá bæði 
í kata og kumite og munu fjögur fyrstu sætin gefa stig til Bikarmeistaratignar. 
Stigahæsti einstaklingurinn í kvenna- og karlaflokk verða krýndur bikarmeistari að 
mótaröð lokinni. Dómarar í dag voru Ólafur Wallevik, Helgi Jóhannesson og Jón 
Hákon Bjarnason.  

 

Helstu úrslit urðu sem hér segir; 

 Kumite karla - 74 kg     Kumite karla +74 kg   

1.sæti Jón Viðar Arnþórsson Þórshamar   1.sæti Ingólfur Snorrason Fylki  

2.sæti Guðmundur F. Jónsson KFR   2.sæti Sverrir Sigurðsson Fylki  

3.sæti Steinn Stefánsson Þórshamar   3.sæti Daði Ástþórsson Haukar  

4.sæti Matthías Arnalds Þórshamar       

 Kumite kvenna     Kata karla   

1.sæti Sólveig Sigurðardóttir Þórshamar   1.sæti Ingólfur Snorrason Fylki 19,9 stig 

2.sæti Perla Thorsteinson Þórshamar   2.sæti Jón V. Arnþórsson Þórshamar 19,3 stig 

     3.sæti Margeir Stefánsson Þórshamar 19,0 stig 

     4.sæti Matthías Arnalds Þórshamar 18,2 stig 

 Kata kvenna        

1.sæti Sólveig Sigurðardóttir Þórshamar 18,8 stig      

2.sæti Kristín al Lahham Fylki 18,1 stig      

3.sæti Perla Thorsteinson Þórshamar 15,0 stig      

Staða eftir fyrsta mót  

 Karlaflokkur     Kvennaflokkur   

1.sæti Ingólfur Snorrason Fylki 10 stig  1.sæti Sólveig Sigurðard. Þórshamar 10 stig  

2.sæti Jón Viðar Arnþórsson Þórshamar 8 stig  2.sæti Perla Thorsteinson Þórshamar 5 stig 

3-4.sæti Guðmundur Freyr KFR 3 stig  3.sæti Kristín al Lahham Fylki 3 stig 

3-4.sæti Sverrir Sigurðsson Fylki 3 stig      

5-8.sæti Daði Ástþórsson Haukar 2 stig      

5-8.sæti Margeir Stefánsson Þórshamar 2 stig      

5-8.sæti Matthías Arnalds Þórshamar 2 stig      

5-8.sæti Steinn Stefánsson Þórshamar 2 stig      
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BI 3-VOR 2000 
Sunnudaginn 9. apríl fór fram 3 bikarmót vetrarins, mótið fór fram í Fylkishöllinni 
Árbæ. Góð þátttaka var á mótinu og mættu 17 keppendur til leiks í kumite og 11 
keppendur í kata. Dómarar voru Ólafur Hreinsson, Helgi Jóhannesson og Halldór 
Svavarsson.  
 
Helstu úrslit urðu sem hér segir; 
 

 Kumite karla - 74 kg     Kumite karla +74 kg  

1.sæti Bjarki Birgisson KFR   1.sæti Ingólfur Snorrason Fylki  

2.sæti Jón Viðar Arnþórsson Þórshamar   2.sæti Davíð Örn Sigþórsson KFR  

3.sæti Gunnlaugur Sigurðsson Haukar   3.sæti Sverrir Sigurðsson Víking  

         

 Kumite kvenna     Kata karla   

1.sæti Edda L. Blöndal Þórshamar   1.sæti Daníel P. Axelsson Þórshamar 25,6 stig 

2.sæti Sif Grétarsdóttir Fylki   2.sæti Jón Viðar Arnþórsson Þórshamar 24,6 stig 

3.sæti Hulda Axelsdóttir Þórshamar   3.sæti Hannes Sveinsson Fylki 24,2 stig 

         

 Kata kvenna        

1.sæti Edda L. Blöndal Þórshamar 26,3 stig      

2.sæti Sif Grétarsdóttir Fylki 25,7 stig      

3.sæti Hulda Axelsdóttir Þórshamar 25,1 stig      
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ÍM KATA 2000 
Íslandsmeistaramótið í kata fór fram laugardaginn 25. mars í íþróttahúsi Hagaskóla. 
Mótið hófst kl. 13 með undanúrslitum og úrslit hófust kl. 14:30. Um 40 keppendur 
voru skráðir til leiks frá 6 félögum og gekk mótið vel fyrir sig. Unglingar frá 
karatefélögum í Reykjavík voru með sýningaratriði áður en úrslit hófust. Dómarar 
voru Ólafur Wallevik Yfirdómari, Ólafur Hreinsson, Bjarni Kristjánsson, Karl Gauti 
Hjaltason og Ásmundur Ísak Jónsson.  

 

Úrslit urðu sem hér segir: 

 

 Kata Karla     Kata Kvenna   
1.sæti Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson KFR 25,9 stig  1.sæti Edda L. Blöndal Þórshamar 25,8 stig 
2.sæti Halldór Svavarsson Fylki 25,4 stig  2.sæti Björk Ásmundsdóttir Þórshamar 25,0 stig 
3.sæti Jón Ingi Þorvaldsson Þórshamar 25,2 stig  3.sæti Sif Grétarsdóttir Fylki 25,0 stig 
4.sæti Helgi Jóhannesson Þórshamar 24,9 stig  4.sæti Hulda Axelsdóttir Þórshamar 24,9 stig 
5.sæti Bjarni Kærnested Þórshamar 24,8 stig  5.sæti Sólveig Kr. Einarsdóttir Þórshamar 24,3 stig 
6.sæti Daníel Pétur Axelsson Þórshamar 24,4 stig  6.sæti Ragna Kjartansdóttir Þórshamar 24,2 stig 
 Keppendur alls 14     Keppendur alls 19   
         
 Hópkata karla     Hópkata kvenna   

1.sæti Bjarni / Jón Ingi / Helgi Þórshamar 25,4 stig  1.sæti 
Sólveig Kr / Ragna / 
Hulda 

Þórshamar 24,9 stig 

2.sæti 
Daníel P / Guðmundur / 
Daníel 

Þórshamar 24,6 stig  2.sæti Sif / Kristín / Ragnheiður Fylkir 24,5 stig 

3.sæti Halldór/Ingólfur/Hannes Fylkir 24,6 stig  3.sæti 
Auður Olga / Sólveig / 
Elsa 

Þórshamar 24,2 stig 

 Lið alls 3     Lið alls 5   

 

Heildarárangur einstakra félaga 

Félag Gull Silfur Brons Heildarstig 

Þórshamar 3 2 2 15 

Fylkir  2 2 6 

KFR 1   3 

Afturelding     

Haukar     

Víkingur     
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UM KATA 2000 
Unglingameistaramótið í kata fór fram sunnudaginn 12. mars 2000.  Mótið fór fram í 
Íþróttahúsinu Austurbergi og hófst kl. 9:30, því lauk kl. 15:30.  Alls mættu um 290 
keppendur frá 9 félögum til leiks og er þetta fjölmennasta karatemót sem haldið hefur 
verið hér á landi.  Mjög vel gekk að skipuleggja mótið og gekk það vel fyrir sig.   

Dómarar voru Ólafur Wallevik Yfirdómari, Helgi Jóhannesson, Ólafur Hreinsson, 
Halldór Svavarsson, Bjarni Kærnested, Bjarni Kristjánsson, Jón Ingi Þorvaldsson, 
Árni Þór Jónsson, Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson, Gunnlaugur Sigurðsson, Jón Hákon 
Bjarnason, Ómar Ívarsson, Vicente Carasco, Alain Debourg, Birgita Debourg, Helgi 
Hafsteinsson, Geirhard Chinotti og Matthías Matthíasson.  

Helstu úrslit urðu sem hér segir: 

 Kata barna fd. 1992 og yngri           Kata barna fd. 1991       

1.sæti  Þorgeir Gunnarsson  Fylkir  21,0     1.sæti  Alexander Sverrisson  Fylkir  22,0  

2.sæti  Jakob Gunnarsson  Þórshamar  20,9     2.sæti  Fanney Gunnarsdóttir KFR  21,8  

3.sæti  Ragnar Már Viktorsson Akranes  20,9     3.sæti  Kristján Klausen  Þórshamar  21,6  

4.sæti  
Matthías Enok 
Hannesson  

Þórshamar  20,9     4.sæti  John Henry Mlyniec  Þórshamar  21,4  

   Keppendur alls 41              Keppendur alls 41        

                           

   Kata barna fd. 1990              Kata barna fd. 1989       

1.sæti  Daði Daníelsson  Fylkir  22,3     1.sæti  
Arnmundur Ernest 
Back  

KFR  22,5  

2.sæti  Steinar Logi Helgason  Þórshamar  21,8     2.sæti  Guðbjartur Ístak  Haukar  21,9  

3.sæti  Finnur Karlsson  Fylkir  21,7     3.sæti  
Jón Eyþór 
Gottskálksson  

Þórshamar  21,8  

4.sæti  Andri Steinn Hauksson  Víkingur  21,7     4.sæti  Kolbrún Þóra Löve  KFR  21,5  

   Keppendur alls 41              Keppendur alls 36        

                           

   Kata krakka fd. 1988              Kata krakka fd. 1987       

1.sæti  
Andri Bjartur 
Jakobsson  

KFR  22,6     1.sæti  Hrafn Þráinsson  Þórshamar  22,1  

2.sæti  Arnar Pétursson  KFR  22,6     2.sæti  Hákon Bjarnasson  Fylkir  22,1  

3.sæti  Ásgeir Einarsson  KFR  22.0     3.sæti  Árni Ambroise Ibsen  Þórshamar  21,9  

4.sæti  Ómar Al Lahham  Fylkir  21,8     4.sæti  Jón I. Bergsteinsson  Þórshamar  21,7  

   Keppendur alls 40              Keppendur alls 29        

                           
   Kata táninga fd. 1985 og 1986           Kata unglinga fd. 1983 og 1984    

1.sæti  Sólveig Sigurðardóttir  Þórshamar  22,9     1.sæti  Anton Kaldal  KFR  22,2  

2.sæti  Margeir Stefánsson  Þórshamrar  22,7     2.sæti  Jón Viðar Arnórsson  Þórshamar  22,1  

3.sæti  Hakon F. Hákonarsson  Haukar  22,6     3.sæti  Þorbjörn Guðmundsson Þórshamar  22,1  

   Keppendur alls 28              Keppendur alls 13        

         

   Kata eldri unglinga fd. 1981 og 1982            Kata juniora fd. 1979 og 1980  

1.sæti  Elías Ragnarsson  KFR  22,3     1.sæti  Daníel P Axelsson  Þórshamar  22,8  

2.sæti  Davíð Ögmundsson  KFR  22,1     2.sæti  Ragna Kjartansdóttir  Þórshamar  21,9  

3.sæti  Sif Grétarsdóttir  Fylkir  22.0     3.sæti  Sólveig K Einarsd. Þórshamar  21,7  
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4.sæti  Ari Sverrisson  Haukar  21,8     4.sæti  Daði Ástþórsson  Haukar  21,2  

   Keppendur alls 9              Keppendur alls 9        

                           

   Hópkata barna fd. 1991 og yngri             Hópkata barna fd. 1989 og 1990    

1.sæti  Jón Gauti / Kolbein /Andri  Víking-B  22,2     1.sæti  Finnur / Daði /Alexander  Fylkir-B  22,0  

2.sæti  Brag / Ragnar / Daníel  Akr-D  22,0     2.sæti  Þorlákur / Jón I. /Steinar  Þórsh-A  21,8  

3.sæti  Kár / Leonard / Óttar  Víking-C  21,7     3.sæti  Fanney /Karlotta/Kolbrún  KFR-C  21,2  

4.sæti  Steinar / Þorgeir / Hrólfur  Fylkir-A  21,6     4.sæti  Goði / Sigurður / Heiðar  KFR-D  21,1  

   Lið alls 15              Lið alls 16        

                           

   Hópkata krakka fd. 1987 og 1988           Hópkata táninga fd. 1983 – 1986    

1.sæti  Jón Ingi/Hrafn/ Hörður  Þorsh-M  22,3     1.sæti  Sif / Andri / Kristín  Fylkir-I  22,2  

2.sæti  Arnmundur/Arnar/Andri  KFR-A  22,2     2.sæti  Auður Olga/Elsa /Sólveig  Þórh-K  21,9  

3.sæti  Hjálmar / Hákon/ Þórir  Fylkir-K  21,7     3.sæti  Þorbjörn/ Andri/ Jón V. Þorsh-L  21,8  

4.sæti  Inga M./Tómas/ Steinnun  Þorsh-C  21,4     4.sæti  Anton /Siguróli/Viðar  KFR-D  21,2  

   Lið alls 18              Lið alls 9        

                           

   Hópkata juniora fd. 1979-1982                     

1.sæti  Ragna / Sólveig K / Daníel  Þórh-N  22,7                 

2.sæti  Björgvin /Rúnar / Davíð  KFR-E  22,3                 

3.sæti  Daði / Ari / Rúnar  Haukar-I  21,6                 

4.sæti  Davíð / Sverrir/ Rúnar  AKR-I  21,0       

 Lið alls 4                  
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Heildarárangur einstakra félaga    

Félag  Gull  Silfur  Brons  Verðlaun alls     Heildarstig  

Þórshamar  5  7  6  19     35  

KFR  4  5  2  11     24  

Fylkir  5  1  4  9     21  

Haukar     1  2  3     4  

Víkingur  1        1     3  

Akranes     1  1  2     3  

Afturelding                    

Breiðablik                    

HK                    

 Heildarstigafjöldi fyrir kumite og kata     

Félag  Kumite  Kata   Heildarstig 

Þórshamar  13  35     48  

Fylkir  12  21     33  

KFR  8  24     32  

Haukar  3  4     7  

Víkingur  3  3     6  

Akranes  2  3     5  

Afturelding  1        1  

Breiðablik              

HK              

 Karatefélagið Þórshamar er Unglingameistari félaga 2000 
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UM KUMITE 2000 
Unglingameistaramótið í Kumite fór fram sunnudaginn 13. febrúar í íþróttahúsi 
Hagaskóla. Mótið hófst kl. 13:00 með undanúrslitum en úrslit voru kl. 15:30.  
Um 60 unglingar voru skráðir til keppni að þessu sinni frá 7 félögum og er þetta 
fjölmennasta Kumitemót sem haldið hefur verið hér á landi í lengri tíð.  
Mótið fór vel fram í alla staði og var mikið um skemmtilega og spennandi bardaga.  
Dómarar voru Ólafur Wallevik, Helgi Jóhannesson, Ólafur Hreinsson, Halldór 
Svavarsson, Jón Ingi Þorvaldsson og Helgi Hafsteinsson.  

Úrslit í einstökum flokkum urðu sem hér segir; 

  
Kumite stráka fd. 1987 
  

  
Kumite drengja fd. 1985 og 1986 
  

1.sæti Alvin A. Andrésson  Víking 1.sæti Matthías Arnalds Þórshamri 

2.sæti Hákon Bjarnason Fylki 2.sæti Þórir Daníelsson Fylki 

3.sæti Hrólfur Árnason Fylki 3.sæti Sveinn Þórhallsson Fylki 

4.sæti Árni A. Ibsen Þórshamri 4.sæti Margeir Stefánsson Þórshamri 

  Keppendur alls 17     Keppendur alls 13   

            
  Kumite pilta fd. 1983 og 1984    Kumite eldri pilta fd. 1981 og 1982  

1.sæti Jón Viðar Arnþórsson Þórshamri 1.sæti Björgvin Þorsteinsson KFR 

2.sæti Borgi Arnarsson Fylki 2.sæti Rúnar I. Ásgeirsson KFR 

3.sæti Björn Ómarsson KFR 3.sæti Guðmundur F. Jónsson KFR 

4.sæti Magnús Gunnarsson Fylki 4.sæti Davíð R. Hauksson Akranes 

  Keppendur alls 9     Keppendur alls 6   

            

  Kumite juniora fd. 1979 og 1980    Kumite stúlkna fd. 1987-1984 

1.sæti Daði Ástþórsson Haukum 1.sæti Sólveig Sigurðardóttir Þórshamri 

2.sæti Sigurður H. Björgvins. Akranes 2.sæti Kristín al Laham Fylki 

3.sæti Þorvarður Ólafsson KFR 3.sæti María Erla Bogadótir Afturelding 

4.sæti Sverrir A. Jónsson Akranes 4.sæti Auður O. Skúladóttir Þórshamri 

  Keppendur alls 4     Keppendur alls 8   

            

  Kumite kvenna fd. 1983-1979       

1.sæti Sólveig Kr. Einarsd. Þórshamri    

2.sæti Sif Grétarsdóttir Fylki    

3.sæti Ragna Kjartansdóttir Þórshamri    

4.sæti Ragnheiður Bjarnad. Fylki       

  Keppendur alls 5         

 

Heildarárangur einstakra félaga 
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Félag Gull Silfur Brons Heildarstig 

Þórshamar 4   1 13 

Fylkir   5 2 12 

KFR 1 1 3 8 

Haukar 1     3 

Víkingur 1     3 

Akranes   1   2 

Afturelding     1 1 

Þórshamar er Unglingmeistari Félaga Í Kumite 2000 

 

BI 2-1999 
Sunnudaginn 28. nóvember 1999 fór fram 2 bikarmót vetrarins, mótið fór fram í 
Fylkishöllinni Árbæ.  

Helstu úrslit urðu sem hér segir; 

  Kumite karla - 74 kg     Kumite karla + 74 kg   

1.sæti Gunnlaugur Sigurðs. Haukar 1.sæti Daði Ástþórsson Haukar 

2.sæti Kristján Hilmarsson Fylki 2.sæti Sverrir Sigurðsson Víking 

3.sæti Daníel P. Axelssson Þórshamar 3.sæti Árni Ívarsson KFR 

            

  Kata kvenna     Kata karla   

1.sæti Sif Grétarsdóttir Fylki 1.sæti Vilhjálmur Svan Vilhjálms. KFR 

2.sæti Birgita Debourg HK 2.sæti Jón Ingi Þorvaldsson Þórshamar 

      3.sæti Daníel P. Axelsson Þórshamar 
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NM 1999 
Opið Norðurlandameistaramót í karate fór fram laugardaginn 16. október 1999 í 
Laugardalshöllinni. Keppendur komu frá 7 löndum, um 50 talsins. Undanúrslit 
byrjuðu kl. 9:00 og keppt var á tveimur völlumen, en á einum velli í úrslitum 
semhófust kl. 15:00.  

Yfir heildina fór mótið vel fram og tímaáætlun skipuleggjenda stóðs.  
Nokkur sýningaratriði voru á meðan úrslitum stóð og meðal annars bardagaatriði 
Ólafs Walleviks þar sem 3 aðilar gerðu árásir á hann á sama tíma. Einnig var 
fjöldasýning barna og unglinga frá öllum karatefélögum landsins og var fjöldinn vel á 
annað hundrað.  

 

Úrslitin á mótinu urðu sem hér segir; 

  Kumite karla -60 kg       Kumite karla -65 kg   

1.sæti Eyvind Pettersen Noregi   1.sæti Sveinung Byberg Noregi 

2.sæti Patrik Graizi Finnland   2.sæti Hassan El.Alamien Svíþjóð 

3.sæti Daníel P. Axelsson Ísland   3.sæti Gediminas Júrjo Eistland 

              

  Kumite karla -70 kg       Kumite karla -75 kg   

1.sæti Alesandr Zokow Eistland   1.sæti Mustafa Berkani Svíþjóð 

2.sæti W. McCulloch Skotland   2.sæti Tonis Saag Eistland 

3.sæti Stephen Corbett N-Írland   3.sæti Arle Simonsen Noregi 

              

  Kumite karla -80 kg       Kumite karla +80 kg  

1.sæti Matthias Jaaksoo Eistland   1.sæti Fredrig Jonzon Svíþjóð 

2.sæti Marko Luhamaa Eistland   2.sæti C. Ewing Skotland 

3.sæti R. Frame Skotland   3.sæti Alo Pormeister Eistland 

              

  Opinn flokkur karla       Liðakeppni karla   

1.sæti Marko Luhamaa Eistland   1.sæti Eistland   

2.sæti S. Wallece Skotland   2.sæti Skotland   

3.sæti Tonis Saag Eistland   3.sæti Ísland   

              

  Kumite kvenna -60 kg       
Kumite kvenna +60 
kg 

  

1.sæti Lia Zegey Svíþjóð   1.sæti Lotte Berger Svíþjóð 

2.sæti Maija Lassonen Finnland   2.sæti K. Parr Skotland 

3.sæti F. Burns Skotland   3.sæti Edda Blöndal Ísland 

              

  Opinn flokkur kvenna       Liðakeppni kvenna   

1.sæti P. Adams Skotland   1.sæti Svíþjóð   
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2.sæti Maija Laasonen Finnland   2.sæti Skotland   

3.sæti Edda Blöndal Ísland   3.sæti Ísland   

              

  Kata karla       Kata kvenna   

1.sæti Zeljko Vladolijvec Svíþjóð   1.sæti Miia Kulmala Finnland 

2.sæti Toni Vesterinen Finnland   2.sæti Edda Blöndal Ísland 

3.sæti 
Vilhjálmur Svan 
Vilhjálmsson 

Ísland   3.sæti Ragna Kjartansdóttir Ísland 

 

 

Heildarárangur einstakra þjóða;  

LAND Gull Silfur Brons 

Svíþjóð 6 1    

Eistland 4 2 3 

Noregur 2    1 

Skotland 1 6 2 

Finnland 1 4   

Ísland    1 7 

N-Írland       1 

 
 

ÍM KUMITE 1999 

Laugardaginn 2. október 1999 var haldið íslandsmeistaramót í kumite. Mótið fór fram 
í íþróttahúsinu við Hagaskóla. Mótið byrjaði kl. 13.30 og úrslit byrjuðu 15.30, mótinu 
lauk 16:30.  
Um 30 keppendur mættu til leiks og fór keppnin vel fram. Keppt var í 6 flokkum 
einstaklinga og sveitakeppni karla, alls 7 flokkar.  

Úrslit í einstökum flokkum urðu sem hér segir; 

  Kumite karla -65 kg       Kumite karla -73 kg   

1.sæti Gunnlaugur Sigurðs. Haukar   1.sæti Halldór Svavarsson Fylkir 

2.sæti Daníel P. Axelsson Þórshamar   2.sæti Bjarki Birkisson KFR 

        3.sæti Jón Viðar Arnþórsson Þórshamar 

              

  Kumite karla -80 kg       Kumite karla +80 kg   

1.sæti Jón Ingi Þorvaldsson  Þórshamar   1.sæti Ingólfur Snorrason Selfoss 

2.sæti Daði Ástþórsson Haukar   2.sæti Björgvin Þorsteinsson KFR 

3.sæti Sverrir Sigurðsson Víkingur   3.sæti Davíð Örn Sigþórsson KFR 
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  Opinn flokkur karla       Opinn flokkur kvenna   

1.sæti Ingólfur Snorrason Selfoss   1.sæti Edda L. Blöndal Þórshamar 

2.sæti Bjarki Birgisson KFR   2.sæti Sólveig K. Einarsdóttir Þórshamar 

3.sæti Jón Ingi Þorvaldsson Þórshamar   3.sæti Eydís Líndal Þórshamar 

              

  Liðakeppni karla           

1.sæti Þórshamar           

2.sæti KFR           

 

Heildarárangur einstakra félaga;  

Félag Gull Silfur Brons Heildarstig 

Þórshamar 3 2 3 22 

KFR   4 1 13 

Selfoss 2     6 

Haukar 1 1   5 

Fylkir 1     3 

Víkingur     1 1 
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FUNDARGERÐ 13. KARATEÞING KAÍ 
Karateþing KAÍ 

fundarsal ÍBR, 19.05.2000 
 
 
1. Þingsetning 
 
Formaður KAÍ, Ólafur Wallevik setti þingið og bauð þingfulltrúa velkomna. 
 
2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins 
 
Jón Hákon Bjarnason var kosinn fundarstjóri og Þórir Ibsen ritari. 
 
3. Kosnar fastar nefndir: 

a)  Kjörbréfanefnd: 
     Jón Hákon Bjarnason og Halldór Svavarsson 
b)  Fjárhagsnefnd: 
     Jón Ingi Þorvaldsson, Halldór Svavarsson og Ómar Ívarsson 
c)  Laga- og leikreglnanefnd: 
     Helgi Jóhannesson, Jón Ingi Þorvaldsson og Halldór Svavarsson 
d)  Allsherjarnefnd: 
     Indriði Jónsson, Þórir Ibsen og Ómar Ívarsson 
e)  Kjörnefnd: 
     Hannes Sveinsson, Reinhard Reinhardsson og Ólafur Hreinsson. 

 
4. Skýrsla fráfarandi stjórnar 
 
Formaður KAÍ, Ólafur Wallevik, flutti skýrslu stjórnar. Hann greindi frá því að árið 
hefði verið viðburðaríkt. Einkum hefði orðið mikil fjölgun í unglingastarfi 
sambandsins. Þannig hefðu rúmlega 290 þátttakendur verið skráðir til þátttöku í 
unglingameistaramótinu haustið 2000, en árið áður höfðu 230 verið skráðir. 
 
Einnig hefur verið almenn fjölgun iðkenda og er KAÍ í dag á meðal meðalstórra 
sambanda innan ÍSÍ, þegar miðað er við fjölda iðkenda. Formaður ítrekaði mikilvægi 
þess að aðildarfélög skrái alla þátttakendur. Þetta hafi mikla þýðingu fyrir lottótekjur 
frá ÍSÍ. 
 
Formaður vék sérstaklega að Norðurlandameistaramótinu sem haldið var hér á landi 
sl. haust, en það var stærsta verkefni KAÍ á starfsárinu. Hefði mótið lukkast vel og 
fékk það umtalsverða athygli í fjölmiðlum, einkum sjónvarpi. Á mótinu sýndu og 
íslensku þátttakendurnir ágætan árangur. Þetta var síðasta Norðurlandameistaramótið í 
því formi sem það hefur verið. 
 
Loks vék formaður að bikarmótum sambandsins, sem gengið höfðu með ágætum. 
 
5. Reikningar sambandsins 
 
Formaður lagði fram endurskoðaða reikninga sambandsins. Endurskoðandi, Helgi 
Jóhannesson, gerði eftirfarandi athugasemdir við reikningana: 
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- Færa hefði átt útistandandi styrki undir tekjur, til afskriftar á næsta ári. 
- Skrifstofubúnað hefði átt að gjaldfæra og greiðslur til Tatami hefði átt að 

afskrifa um 20%.  
Að öðru leiti taldi endurskoðandinn reikningana lýsa rétt starfsemi félagsins. 
Reikningarnir voru samþykktir samhljóða að teknu tilliti til ofangreindra athugasemda 
endurskoðanda. 
 
6. Fjárhagsáætlun stjórnar 
  
Formaður kynnti fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár. Hún miðar við að tekjur verði 
samtals 1.580 þús. Þar af yrðu 1.2 milljón í tekjur frá aðildarfélögum, 120 000 í 
lottótekjur frá ÍSÍ og 260 í tekjur af mótum. Miðað er við að ráðstöfun þessara tekna 
verði sem hér segir: 
 
Mótshald: 
 verðlaunapeningar 100 000 
 ferðir     30 000 
 auglýsingar    70 000 
 ýmislegt    50 000 
 
Landslið: 
 þjálfarakostnaður 100 000 
 ferðir   700 000 
 þátttökugjöld  100 000 
 
upplýsingamiðlun um KAÍ (þ.m.t. myndband) 
    250 000 
 
Annað    180 000 
 
Lagt var til að meðlimagjald verði kr. 200 per félaga og það skuli innheimt skv. 
skráðum iðkendafjölda skv. skrám ÍSÍ. 
 
7. Tillögur um breytingar á lögum og leikreglum 
 
 Halldór Svavarsson lagði fram tillögu um breytingu á 9. gr. Almennra reglna um mót 
(sjá meðfylgjandi þingskjal). Tillagan fól í sér að bikarmeistaratitlum verði fækkað í 
tvo, þannig að þeir verði einn bikarmeistari karla og einn bikarmeistari kvenna, og að 
bikarmeistarar verði sá karl og sú kona sem hljóta flest stig samanlagt úr bikarmótum 
í kata og kumite. 
 
Helgi Jóhannesson lagði fram tillögu um breytingar á 11. gr. reglna um 
Íslandsmeistaramót í karate (sjá meðfylgjandi þingskjal). Tillagan miðaði að því að 
færa reglurnar nær reglum WKF með því að: 

- að gefa hábeltingum kost á fjölbreyttara vali á kata á Íslandsmeistaramótum, og 
- að laga stigagjöf að reglum WKF. 

 
8. Aðrar tillögur og önnur mál 
 
Engin mál voru tekin upp undir þessum lið. 
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9. Málum og tillögum var vísað til nefnda til umfjöllunar 
 
10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær 
 

a)  Kjörbréfanefnd lauk stöfum og lýsti öll kjörbréf gild. 
 

 b)  Fjárhagsnefnd fór yfir fjárhagsáætlun stjórnar og lagði til að hún yrði 
samþykkt til eins árs. Var tillaga fjárhagsnefndar samþykkt samhljóða. 
 
 c)  Laga- og leikreglnanefnd lagði til að tillaga Halldórs Svavarssonar um 9. 
gr. Almennra reglna um bikarmót yrði samþykkt með þeirri breytingu að setningin 
“Að auki verður gefið 1/2 stig fyrir fimmta sætið í Kata.” yrði felld út.  Jafnframt 
lagði nefndin til að reglurnar taki gildi frá og með næsta bikarmóti. Tillögur 
nefndarinnar voru samþykktar með 16 atkvæðum, en eitt atkvæði var greitt gegn 
tillögunni og einn fulltrúi sat hjá við atkvæðagreiðslu. 
 
 8. gr. Almennra reglna um mót hljóðar því nú svo: 
“8. gr.  Árlega skal halda Bikarmót KAÍ í Kumite og Kata. Hvert bikartímabil nær frá 
1. sept. til 31. maí næsta ár. Bikarmótinu skal skipta í tvo, þrjá eða fjóra hluta 
fyrirfram. Keppt skal í þremur flokkum í hverjum hluta mótsins í Kumite, einum 
opnum kvennaflokki og tveimur karlaflokkum eftir þyngd, -74kg og +74kg, og 
tveimur flokkum í Kata, flokki karla annars vegar og kvenna hins vegar. Eftir hvern 
hluta skal gefa 5 stig fyrir fyrsta sæti, 3 fyrir annað, 2 stig fyrir þriðja sætið og 1 stig 
fyrir fjórða sætið. Ef einungis einn keppandi mætir í tilteknum flokki skal hann fá 5 
stig enda hafi hann farið ósigraður frá móti. Hægt er að keppa í bæði Kata og Kumite 
og leggja þá stigin úr greinunum tveimur saman. 
Eftir að öllum Bikarmótum tímabilsins er lokið, skal stigahæsta konan og stigahæsti 
karlinn í samanlögðum greinum verða útnefnd Bikarmeistarar KAÍ. Þeim tveimur sem 
koma næst þeim að stigum í flokki karla og flokki kvenna skal veita önnur og þriðju 
verðlaun. Séu tveir einstaklingar jafnir að stigum í lok bikarkeppninnar vinnur sá er 
oftar var í fyrsta sæti. Sé enn jafnt vinnur sá er oftar hefur verið í öðru sæti og svo 
framvegis.” 
 
 Laga- og leikreglnanefnd lagði jafnframt til að tillaga Helga Jóhannessonar um 
breytingu á 11. gr. reglna um Íslandsmeistaramót yrði samþykkt óbreytt. Tillaga 
nefndarinnar var samþykkt samhljóða með þeirri smávægilegu breytingu að orðunum 
“hærri lægri tölu” og “hærri hærri tölu” var breytt í “hærri lægstu tölu” og “hærri 
hæstu tölu”. 
 
 Á fundinum kom fram tillaga um breytingu á fyrstu setningu 11. gr. reglna um 
Íslandsmeistaramót í Karate, þess efnis að fyrsta setningin hljóði svo: “Á mótum KAÍ 
skulu vera ein, tvær eða þrjár umferðir eftir ákvörðun mótanefndar.” Var tillagan 
samþykkt samhljóða. 
 
 11. gr. reglna um Íslandsmeistaramót í Karate hljóðar því svo: 
“11. gr. Á mótum KAÍ skulu vera ein, tvær eða þrjár umferðir eftir ákvörðun 
mótanefndar. Keppendum er heimilt að sýna hverja þá kata sem kemur frá eftirtöldum 
fjórum meginstílum viðurkenndum af WKF, Goju-Ryu, Shito-Ryu, Shotokan og 
Wado-Ryu. Keppendum er ekki heimilt að sýna sömu kata á milli umferða. 
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Keppendur eiga að tilkynna þá kata sem þeir ætla að sýna til ritara móts áður en hver 
umferð byrjar. Karatesambandið skal gefa út lista í samráði við félögin með þeim kata 
sem heimilt er að keppa í. Á Unglingameistaramóti má þó endurtaka kata í úrslitum. 
Mótanefnd ákveður hve margir keppendur komast áfram úr fyrstu umferð, en miða 
skal við að í úrslit komist 6 efstu í einstaklingsgreinum en 4 efstu liðin. Á 
Unglingameistaramóti skulu 5 efstu í hverri katagrein komast í úrslit. Mótanefnd eða 
stjórn KAÍ er heimilt að breyta fjölda þeirra er komast í úrslit. Dómarar í úrslitum 
skulu ávallt vera fimm hið fæsta og helst einn úr hverju af stærstu félögunum, en þó 
hið minnsta einn frá hverri stíltegund. Reglur um réttindi dómara get þó leitt til 
annars. Stigagjöf úr fyrri umferðum er ekki lögð saman við stig í seinni umferðum. 
Ávallt skal strika út hæstu og lægstu einkunnagjöf, ef dómarar eru fleiri en þrír. Ef 
keppendur eru jafnir að stigum sigrar sá sem hefur hlotið hærri lægstu tölu og svo 
hærri hæstu tölu. Ef keppendur eru enn jafnir, skulu þeir framkvæma aðra kata heldur 
en þeir sýndu í síðustu umferð. Ef ekki skrá sig til leiks fleiri en einn keppandi eða lið, 
fellur keppni niður í þeirri grein. Keppanda í þeim flokki er þá heimilt að keppa í 
næsta flokki fyrir ofan að þyngd eða aldri.” 
 
 Loks lagði laga- og leikreglnanefnd til að bætt yrði einum tölulið við 8. gr. 
reglna um Íslandsmeistaramót í karate, “8. tl.  liðakeppni kvenna (þriggja manna 
sveit)”.   Var tillagan samþykkt samhljóða. 
 
 
 d)  Allsherjarnefnd lagði til að KAÍ stefni að því að koma upp heimasíðu með 
grunnupplýsingum um sambandið (lög og reglur, stjórn og þess háttar) og með 
tengingum yfir á heimsíður sambandsfélaganna. Var tillagan samþykkt samhljóða. 
  
 e)  Kjörnefnd lagði til eftirfarandi í stjórn KAÍ: 
  formaður Ólafur Wallevik 
  varaformaður Jón Hákon Bjarnason 
  gjaldkeri Indriði Jónsson 
  meðstjórnandi Halldór Svavarsson 
  meðstjórnandi Ómar Ívarsson 
  
   Kjörnefnd lagði jafnframt til að í varastjórn yrðu kjörnir: 
  Reinhard Reinhardsson 
  Bryndís Valbjarnar 
  Hannes S. 
 
 Loks lagði kjörnefnd til að eftirtalda endurskoðendur: 
  Helgi Jóhannesson 
  Jón Ingi Þorvaldsson 
 
11. Önnur mál 
 
Þórir Ibsen flutti skýrslu af íþróttaþingi ÍSÍ.  Vakti hann sérstaka athygli stjórnar á 
eftirtöldum málum sem þar voru til umfjöllunar, þ.e. hugmyndum um sameiningu ÍSÍ 
og UMFÍ og áhrif þess á lottótekjur KAÍ, samningaviðræður ÍSÍ um hóptryggingar 
fyrir íþróttahreyfinguna, stefnuyfirlýsingu íþróttaþings um afreksíþróttir og 
afrekssjóð, ályktun um viðurkenningu til fyrirmyndarfélaga/deilda og ályktun um 
þjálfaramenntun. Benti hann á að þessi mál kynnu að hafa veruleg áhrif á stöðu og 
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hagsmuni KAÍ og væri því brýnt að stjórn þess fylgdist vel með þróun þessara mála. 
(Sjá nánar meðfylgjandi skriflega skýrslu). 
 
Jón Ingi beindi því til stjórnar að hún skipuleggi og tímasetji öll mót fyrirfram strax að 
hausti og reyni að hafa smærri mót í auknum mæli í miðri viku. 
 
Jón Hákon upplýsti að stjórnin myndi skipuleggja öll mót sambandsins fyrir 1. júní 
n.k. Hann taldi óraunhæft að stefna að því að halda mót í miðri viku þar sem erfitt 
væri að fá íþróttahúsnæði á þeim tíma. 
 
Ólafur Hreinsson beindi því til stjórnar að hún láti þýða eins og mögulegt er reglur 
WKF, að hún stuðli að þjálfun dómara og að hún standi fyrir fundum dómara fyrir 
keppnir. 
 
Vincente Carrasco vakti máls á að gagnlegt væri að haldnir yrðu fundir með þjálfurum 
fyrir keppnir. 
 
12. Tillaga kjörnefndar um stjórn, varastjórn og endurskoðendur 
 
Tillaga kjörnefndar um stjórn, varastjórn og endurskoðendur var samþykkt samhljóða. 
Eftirtaldir voru því réttkjörnir:  

Ólafur Wallevik, formaður 
  Jón Hákon Bjarnason, varaformaður 
  Indriði Jónsson, gjaldkeri 
  Halldór Svavarsson, meðstjórnandi 
  Ómar Ívarsson, meðstjórnandi 
 
  Reinhard Reinhardsson, varamaður 
  Bryndís Valbjarnar, varamaður 
  Hannes S., varamaður 
 
  Helgi Jóhannesson, endurskoðandi 
  Jón Ingi Þorvaldsson, endurskoðandi 
 
13. Kjör í karatedómstól 
 
Í karatedómstól voru kjörnir þeir Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Hreinsson og Halldór 
Svavarsson og til vara Vincente Carrasco, Jón Ingi Þorvaldsson og Ómar Ívarsson. 
 
14. Kjör í aganefnd 
 
Í aganefnd voru kjörnir Vincente Carrasco, Ólafur Hreinsson, Ásmundur Ísak 
Jónsson, Lárus Welding og Vilhjálmur Svan Vilhjálmsson. 
 
15. Val fulltrúa á íþróttaþing 
 
Vali tveggja fulltrúa á íþróttaþing og tveggja til vara var vísað til stjórnar. 
 
 
Karateþingi slitið. 
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LÖG  KARATESAMBANDS ÍSLANDS. 
 
1. gr. Karatesamband Íslands (KAÍ) er æðsti aðili um öll karatemál innan vébanda 
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). 
 
 
2. gr. Karatesamband Íslands er samband héraðssambanda, sem hafa iðkun karate 
innan sinna vébanda. 
 
 
3. gr. Starf KAÍ er í meginatriðum: 
 a) Að hafa yfirumsjón allra íslenskra karatemála. 
b) Að vinna að eflingu karateíþróttarinnar í landinu og koma fram erlendis fyrir 
hönd hennar. 
 
 
4. gr. Málefnum KAÍ stjórna: 
 a) Karateþing. 
 b) Stjórn KAÍ. 
 
 
5. gr. Karateþing fer með æðsta vald í málefnum KAÍ.  Þingið sitja fulltrúar frá þeim 
aðilum, sem  mynda KAÍ.  Fulltrúafjöldi hvers aðila fer eftir tölu virkra iðkenda 
karate í aðildarfélögum, þannig að fyrir allt að 25 menn koma 2 fulltrúar og síðan 
tveir í viðbót fyrir næstu 25 eða brot úr 25 upp í allt að 75 iðkendum og þá 1 fulltrúi 
fyrir næstu 25 eða brot úr 25 upp í 100 iðkendur, en síðan 1 fulltrúi fyrir næstu 50 eða 
brot úr 50 upp í 200, en síðan 1 fyrir hverja hundrað eða brot úr hundrað uppí 500, en 
loks 1 fulltrúi fyrir hverja 200 eða brot úr 200 eftir það.  Félög, sem ekki hafa skráða 
iðkendur fá 2 fulltrúa á ársþing, ef vottorð frá viðkomandi héraðssambandi staðfestir 
að karate er sannanlega iðkað í félaginu, eða deild ef sams konar vottorð kemur frá 
félagsstjórninni.  
 Þingið skal árlega haldið í janúar eða febrúar.  Skal boða það bréflega með 
minnst 2ja mánaða fyrirvara.  Málefni, sem sambandsaðilar óska, að tekin verði fyrir á 
þinginu, skal tilkynnt stjórn KAÍ minnst 21 degi fyrir þingið. 
 Þá skal stjórn KAÍ tilkynna sambandsaðilum dagskrá þingsins ásamt tillögum 
og lagabreytingum, sem borist hafa, í síðasta lagi 14 dögum fyrir þing, með síðari 
fundarboði.  Karateþing er lögmætt, ef löglega hefur verið til þess boðað. 
 
 
6. gr. Á karateþingi hafa fulltrúar einir atkvæðisrétt, en auk þeirra eiga rétt á 
þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt: 
 a) Stjórn KAÍ, varastjórn og endurskoðendur. 
 b) Framkvæmdastjórn ÍSÍ. 
 c) Fastráðnir starfsmenn KAÍ og ÍSÍ. 
 d) Fulltrúar karatedómarafélaga. 
 e) Allir nefndarmenn KAÍ. 
 f) Karatedómstóll. 
g) Auk þess getur stjórn KAÍ boðið öðrum aðilum þingsetu, ef hún telur 
ástæðu til. 



Karatesamband Íslands 

32 22. mars 2001   14. Ársþing KAÍ 

 Aðeins sá, sem er í félagi, sem hefur karateiðkun á stefnuskrá sinni innan 
héraðssambands er kjörgengur fulltrúi þess á karateþingi.  Hver fulltrúi hefur aðeins 1 
atkvæði. 
 Þegar langt eða dýrt er að sækja þingið eða annar fulltrúi veikist eða forfallast 
á síðustu stundu frá því að sækja þingið, þá má heimila, að fulltrúi fari með fleiri en 1 
atkvæði, en aðeins með atkvæði þess aðila, sérráðs eða héraðssambands, sem hann er 
fulltrúi fyrir.  Þó gildir þessi undanþága ekki um fulltrúa þeirra aðila, sem eiga heima 
þar sem þingið er háð.  Umboð, sem jafnframt er beiðni til þingsins um að fulltrúi 
megi fara með fleiri en eitt atkvæði, verður að vera skriflegt og vera frá stjórn 
hlutaðeigandi sambandsaðila.  Enginn þingfulltrúi getur farið með fleiri en 2 atkvæði. 
 
 
7. gr. Aukaþing má halda, ef nauðsyn krefur eða helmingur sambandsaðila óskar 
þess.  Boðunarfrestur til aukaþings skal vera 2 vikur.  Fulltrúar á aukaþingi eru þeir 
sömu og voru á næsta reglulega þingi á undan, og gilda sömu kjörbréf.  Þó má kjósa 
að nýju í stað fulltrúa, sem er látinn, veikur eða fluttur úr héraðinu eða forfallaður á 
annan hátt.  Á aukaþingi má ekki gera laga- eða leikreglnabreytingar og ekki kjósa 
stjórn, nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar stjórnar hefur sagt af sér eða er 
hætt störfum af öðrum orsökum.  Að öðru leyti gilda um það sömu reglur og um 
reglulegt karateþing. 
 
8. gr. Störf  karateþings eru: 
 1. Þingsetning. 
 2. Kosnir fastir starfsmenn þingsins. 
 3. Kosnar fastar nefndir: 
  a) Kjörbréfanefnd. 
  b) Fjárhagsnefnd. 
  c) Laga- og leikreglnanefnd. 
  d) Allsherjarnefnd. 
  e) Kjörnefnd. 
  Nefndir þessar eru skipaðar 3 mönnum hver. 
 4. Fráfarandi stjórn gefur skýrslu sína. 
 5. Gjaldkeri leggur fram endurskoðaða reikninga sambandsins til 
  samþykktar. 
 6. Stjórnin leggur fram fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 
 7. Lagðar fram laga- og leikreglnabreytingar þær, sem fram hafa komið. 
 8. Lagðar fram aðrar tillögur og önnur mál sem borist hafa til stjórnar. 
 9. Málum og tillögum vísað til nefnda til umfjöllunar. 

   -   Þ I N G H L É   - 

 10. Nefndarálit og tillögur og atkvæðagreiðslur um þær. 
 11. Önnur mál. 
 12. Kosning stjórnar, varastjórnar og endurskoðenda. 
 13. Kosnir 3 menn í karatedómstól og 3 til vara. 
 14. Kjörnir 5 menn í aganefnd og 3 til vara. 

15. Val 2ja fulltrúa á Íþróttaþing og 2 til vara. 
16. Val fulltrúa og varafulltrúa á íþróttaþing. 

 17. Kjör karateljósmyndar ársins að tillögu stjórnar. 
 18. Þinggerð lesin og staðfest. 

19. Þingslit. 



Karatesamband Íslands 

14. Ársþing KAÍ 22. mars 2001  33 

 
 
 Fái fleiri en þeir, sem kjósa á, jafnmörg atkvæði, skal kjósa um þá á ný 
bundinni kosningu.  Verði þeir enn jafnir, ræður hlutkesti.  Einfaldur meirihluti ræður 
úrslitum, nema um lagabreytingar sé að ræða, þá þarf 2/3 hluta atkvæða viðstaddra 
fulltrúa.  Þingið getur með 2/3 atkvæða viðstaddra fulltrúa, leyft að taka fyrir mál, sem 
komið er fram eftir að dagskrá þingsins var send sambandsaðilum (skv. 5. gr. 3. mgr.). 
 Árskýrslu KAÍ, sem stjórnin skal leggja fjölritaða fyrir þingið svo og ágrip af 
þinggerð þingsins, skal senda framkvæmdastjórn ÍSÍ og sambandsaðilum KAÍ innan 
tveggja mánaða frá þingslitum. 
 
 
9. gr. Stjórn KAÍ fer með æðsta vald í málefnum sambandsins milli þinga.  Stjórn 
KAÍ skipa 5 menn:  formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi.  Skal 
kjósa bundinni leynilegri kosningu, formann fyrst, síðan meðstjórnendur, sem skipta 
með sér störfum.  Kjósa skal einnig 3 menn í varastjórn og taka þeir sæti í stjórninni 
ef aðalmaður forfallast og koma inn í sömu röð og þeir voru kosnir. 
 Stjórn KAÍ skal strax að loknu ársþingi skipa eftirtaldar nefndir: 
 Mótanefnd KAÍ og landsliðsnefnd KAÍ. 
 Hvor nefnd skal skipuð minnst þremur mönnum.  Stjórn KAÍ skal boða 
formenn nefnda á stjórnarfund þegar þurfa þykir eða þegar formenn nefnda óska þess.   
Stjórninni er heimilt að ráða launað starfsfólk.  Aðsetur stjórnar er í Reykjavík.  
Reiknisár KAÍ miðast við almanaksárið. 
 
 
10. gr. Starfssvið stjórnar KAÍ er: 
 a) Að framkvæma ályktanir karateþings. 
 b) Að vinna að eflingu karate í landinu. 
 c) Að semja leikreglur og reglugerðir fyrir karate. 
 d) Að senda sambandsstjórn og framkvæmdastjórn ÍSÍ lögboðnar skýrslur 
  og tilkynningar. 
 e) Að líta eftir því að lög og leikreglur KAÍ séu haldin. 
 f) Að setja nauðsynleg bráðabirgðaákvæði. 
 g) Að raða niður og ákveða stað og tíma fyrir landsmót.  Það skal KAÍ að 
  jafnaði gera fyrir hver áramót og þá í samráði við stjórnir sérráða 
  (héraðsstjórna) og framkvæmdastjórn ÍSÍ. 
 h) Að úthluta þeim styrkjum til karate, sem KAÍ fær til umráða. 
 I) Að koma fram erlendis fyrir hönd karateíþróttarinnar í landinu. 
 j) Að tilkynna með hæfilegum fyrirvara framkvæmdastjórn ÍSÍ áætlanir 
  sínar og ákvarðanir um samskipti við útlönd. 
 
 
11. gr. Formaður KAÍ boðar stjórnarfundi og stjórnar þeim. 
 
 
12. gr. Héraðssamböndin eru milliliðir milli félaga sinna og stjórnar KAÍ.  Þau skulu 
og senda henni allar skýrslur um mót, sem haldin eru innan umdæmisins.  Þessar 
skýrslur skulu sendar innan mánaðar, eftir að mótinu lýkur.  Ársskýrslur sínar um 
störf héraðssambands og tölu virkra karatemanna í umdæminu skulu þau senda stjórn 
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KAÍ fyrir 1. júní ár hvert.  Á þeim byggist fulltrúaréttur og fulltrúafjöldi þeirra á 
karateþinginu (sbr. 5. gr) 
 
 
13. gr. Karatedómstóll er kosinn á þingi.  Hann skipa 3 aðalmenn og 3 varamenn.  
Dómstóllinn kýs sér formann.  Í dómstólinn má ekki setja nema einn mann úr hverju 
félagi, hvorki sem aðalmann eða varamann.  Karatedómstóllinn starfar samkvæmt 
dóms- og refsiákvæðum ÍSÍ. 
 
 
14. gr. Kærur skulu vera skriflegar og skal kæran eða tilkynning um hana hafa borist 
dómstól innan tveggja sólarhringa frá því að hið kærða atvik átti sér stað.  Sé kæran 
póstlögð skal það tilkynnt sérstaklega með staðfestu símskeyti.  Dómfesta skal mál 
innan 7 daga frá því að kæra berst dómstól.  Þá skal liggja fyrir rökstuðningur kæru, 
að öðrum kosti telst kæran ógild.  Vísi dómstóll kæru frá vegna formgalla skal 
kærandi eiga þess kost að kæra að nýju innan tveggja sólarhringa frá því að honum er 
birtur úrskurðurinn.  Úrskurðir og dómar dómstóla KAÍ skulu birtir í staðfestu 
símskeyti eða ábyrgðarbréfi. 
 
 
15. gr. KAÍ skal, í samráði við hlutaðeigandi héraðssambönd, vinna að stofnun nýrra 
sérráða. 
 
 
16. gr. Stjórn KAÍ hefur frjálsan aðgang að öllum karatemótum og sýningum, sem 
fram fara innan vébanda KAÍ.  Einnig á hún rétt á að sitja aðalfundi sérráða, 
dómarafélaga og héraðssambanda, sem eru aðilar að sambandinu. 
 
 
17. gr. Tillögur um að leggja KAÍ niður má aðeins taka fyrir á lögmætu karateþingi.  
Til þess að samþykkja þá tillögu, þarf minnst 3/4 hluta atkvæða.  Hafi slík tillaga 
verið samþykkt, skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þinggerðinni og 
tillagan síðan látin ganga til næsta reglulega þings.  Verði tillagan þá samþykkt aftur, 
er það fullgild ákvörðun um að leggja KAÍ niður.  Skal þá afhenda ÍSÍ eignir KAÍ til 
varðveislu. 
 
 
18. gr. Lög þessi öðlast gildi þegar framkvæmdastjórn ÍSÍ hefur samþykkt þau. 
 
 
Lög þessi öðluðust gildi 4. maí 1985, er þau voru samþykkt á Sambandsstjórnarfundi 
ÍSÍ.  Gerðar voru á þeim breytingar á 6. Karateþingi, 29. janúar 1989, á 7. 
Karateþingi, 10. mars 1990, á 8. Karateþingi, 19. mars 1991, á 9. Karateþingi, 31. 
janúar 1993, á 10. Karateþingi, 20. júní 1996, á 11. Karateþingi, 25. september 1998, 
á 12 Karateþingi, 27. febrúar 1999 og á 13. Karateþingi 11. maí 2000.  
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REGLUR UM ÍSLANDSMEISTARAMÓT Í KARATE 
 
Almennar reglur.               Útgefið af KAÍ maí 2000 
 
1. gr. Íslandsmeistaramót í Karate skal vera þrískipt, Kata og Kumite fullorðinna og 
Unglingameistaramót.  Framkvæmdaraðili skal vera Mótanefnd KAÍ.  Ef mótanefnd 
er ekki skipuð skal formaður KAÍ, varaformaður og gjaldkeri skipa nefndina. 
 
2. gr. Íslandsmeistaramótið í Kata skal haldið í mars eða apríl ár hvert.  
Íslandsmeistaramótið í Kumite skal haldið í október og Unglingameistaramótið skal 
halda í byrjun febrúar og síðari hluti þess, ef um það er að ræða, hálfum mánuði síðar. 
Ef sérstaklega stendur á getur Mótanefnd eða stjórn KAÍ breytt mótstíma frá því sem 
að ofan greinir. 
 
3. gr. Tilkynna skal mótin og dagskráratriði þeirra með minnst 3ja vikna fyrirvara til 
allra karatefélaga og deilda innan ÍSÍ.  Þar skal m.a. taka fram þátttökugjald.  
Þátttökutilkynningar skulu berast frá félögunum viku fyrir mótið, en þó getur 
mótanefnd ákveðið að hafa þann tíma annan.  Greiðsla þátttökugjalda skal fylgja 
tilkynningum félaganna.  Mótanefnd er heimilt að skipta Unglingameistaramótinu í 
tvo hluta, kata og kumitehluta.  Þá er Mótanefnd heimilt að fela einstökum félögum að 
halda utan um framkvæmd einstakra móta, s.s. að útvega aðstöðu, starfsfólk o.s.frv. 
 
4. gr. Þá daga sem Íslandsmeistaramótin fara fram má ekki stofna til annarrar 
opinberrar karatekeppni. 
 
5. gr.  Mótanefnd eða stjórn KAÍ hefur heimild til þess að takmarka fjölda keppenda 
í hverri grein og þá jafnframt að kveða á um hámarksfjölda keppanda frá hverju félagi 
í hverri grein.  Það skulu þó aldrei vera færri en þrír í einstaklingsgreinum.  
Mótanefnd skal skipa aðaldómara á komandi móti í tilkynningu til félaganna. 
 
Starfsfólk. 
 
6. gr.  Á hverjum velli skulu vera kynnir, ritari, aðstoðarmaður ritara, tímavörður og 
vallarstjóri.  Í kata skulu vera 3 eða 5 dómarar, en 3 dómarar í kumite.  Á móti skal 
vera læknir til staðar.  Hvert þátttökufélag er skylt að tilnefna 1 starfsmann fyrir 
hverja 10 keppendur eða hluta af þeim fjölda og a.m.k. einn dómara.  Starfsmenn og 
keppendur skulu bera einkennismerki og keppnissvæðið skal afgirt frá áhorfendum.  
Á unglingameistaramóti skal hvert félag tilnefna liðsstjóra, sem aðstoðar starfsfólk 
mótsins við að halda reglu á mótinu.  Mótanefnd er heimilt að sekta félög eftir 16. gr. 
ef þau vanrækja að tilnefna starfsfólk eða halda liðsstjóra.  Keppendur á 
unglingameistaramóti skulu vera komnir á mótsstað a.m.k. 45 mínútum áður en 
keppni hefst, en á Íslandsmeistaramóti fullorðinna skulu keppendur vera komnir á 
mótsstað a.m.k. 30 mínútum áður en keppni hefst í þeirra keppnisflokki. 
 
Keppnin. 
 
7. gr. Í upphafi móts kallar aðaldómari saman aðra dómara og skipar þá í stöður, 
samræmir einkunnagjöf og gefur mönnum kost á að koma með spurningar. 
 
8. gr. Á Kata-mótinu skal keppt í eftirfarandi greinum: 
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  1) Kata kvenna. 
  2) Kata karla. 
  3) Hópkata kvenna (3ja kvenna sveitir). 
  4) Hópkata karla (3ja manna sveitir). 
 Á Kumite-mótinu skal keppt í eftirfarandi greinum: 
  1) Kumite kvenna, opinn flokkur, Sanbon shobu. 
  2-5) Kumite karla, þyngdarflokkum -65kg, -73kg, -80kg og +80kg. 
  6) Kumite karla, opinn flokkur, Sanbon shobu. 

7) Liðakeppni karla (5 manna sveitir) 
8) Liðakeppni kvenna (3 manna sveit) 

 Á Unglingameistaramótinu skal keppt í eftirfarandi greinum: 
  1) Kata barna 8 ára og yngri. 
  2) Kata barna 9 og 10 ára. 
  3) Kata krakka 11 og 12 ára. 
  4) Kata táninga 13 og 14 ára. 
  5) Kata unglinga 15 og 16 ára. 
  6) Kata eldri unglinga 17 og 18 ára. 
  7) Kata juniora 19 og 20 ára. 
  8) Hópkata krakka 12 ára og yngri. 
  9) Hópkata táninga 13 til 16 ára. 
  10) Hópkata juniora 17 til 20 ára. 
  11) Kumite stráka 12 ára. 
  12) Kumite drengja 13 og 14 ára. 
  13) Kumite pilta 15 og 16 ára. 
  14) Kumite eldri pilta 17 og 18 ára. 
  15) Kumite juniora 19 og 20 ára. 
  16) Kumite telpna 12 og 13 ára. 
  17) Kumite stúlkna 14 og 15 ára. 
  18) Kumite kvenna 16 til 20 ára. 
 Á unglingameistaramótinu skal miðað við fæðingarár.  Þar skulu keppendur 
bera a.m.k. 9. kyu.  Í kata skulu drengir og stúlkur keppa í sama flokki.  Í Hópkata 
skal sveit keppa í þeim aldursflokki sem meirihluti sveitar skyldi keppa í. 
 
9. gr. Árlega skal halda Bikarmót KAÍ í kumite og kata.  Hvert bikartímabil nær frá 
1. sept. til 31. maí næsta ár. Bikarmótinu skal skipta í tvo, þrjá eða fjóra hluta 
fyrirfram. Keppt skal í þremur flokkum í hverjum hluta mótsins í kumite, einum 
opnum kvennaflokki og tveimur karlaflokkum eftir þyngd, -74kg og +74kg, og 
tveimur flokkum í kata, flokki karla annars vegar og kvenna hins vegar.  Eftir hvern 
hluta skal gefa 5 stig fyrir fyrsta sæti, 3 fyrir annað og 2 stig fyrir þriðja sætið og 1 
stig fyrir fjórða sætið.  Ef einungis einn keppandi mætir í tilteknum flokki skal hann fá 
5 stig, enda hafi hann farið ósigraður frá móti.  Hægt er að keppa í bæði Kata og 
Kumite og leggjast þá stigin úr greinunum tveim saman.  Eftir að öllum Bikarmótum 
tímabilsins er lokið, skal stigahæsta konan og stigahæsti karlinn í samanlögðum 
greinum verða útnefnd Bikarmeistarar KAÍ.  Þeim tveimur sem koma næst þeim að 
stigum í flokki karla og flokki kvenna skal veita önnur og þriðju verðlaun.  Séu tveir 
einstaklingar jafnir að stigum í lok bikarkeppninnar vinnur sá er oftar var í fyrsta sæti.  
Sé enn janft vinnur sá er oftar hefur verið í öðru sæti og svo framvegis.   
 
10. gr. Meistaraverðlaun skulu vera fyrir 1. sæti, verðlaunagripur eða gylltur 
peningur, fyrir annað og þriðja sætið silfur eða bronslitaðir peningar.  Íslandsmeistarar 
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í sveitakeppnum fá auk þess til varðveislu farandbikar, sem viðkomandi félag hlýtur 
til eignar eftir að hafa unnið hann fimm sinnum í röð eða átta sinnum alls. 
 
11. gr.  Á mótum KAÍ skulu vera ein, tvær eða þrjár umferðir eftir ákvörðun 
mótanefndar. Keppendum er heimilt að sýna hverja þá kata sem kemur frá eftirtöldum 
fjórum meginstílum viðurkenndum af WKF, Goju-Ryu, Shito-Ryu, Shotokan og 
Wado-Ryu. Keppendum er ekki heimilt að sýna sömu kata á milli umferða. 
Keppendur eiga að tilkynna þá kata sem þeir ætla að sýna til ritara móts áður en hver 
umferð byrjar. Karatesambandið skal gefa út lista í samráði við félögin með þeim kata 
sem heimilt er að keppa í. Á Unglingameistaramóti má þó endurtaka kata í úrslitum. 
Mótanefnd ákveður hve margir keppendur komast áfram úr fyrstu umferð, en miða 
skal við að í úrslit komist 6 efstu í einstaklingsgreinum en 4 efstu liðin. Á 
Unglingameistaramóti skulu 5 efstu í hverri katagrein komast í úrslit. Mótanefnd eða 
stjórn KAÍ er heimilt að breyta fjölda þeirra er komast í úrslit. Dómarar í úrslitum 
skulu ávallt vera fimm hið fæsta og helst einn úr hverju af stærstu félögunum, en þó 
hið minnsta einn frá hverri stíltegund. Reglur um réttindi dómara get þó leitt til 
annars. Stigagjöf úr fyrri umferðum er ekki lögð saman við stig í seinni umferðum. 
Ávallt skal strika út hæstu og lægstu einkunnagjöf, ef dómarar eru fleiri en þrír. Ef 
keppendur eru jafnir að stigum sigrar sá sem hefur hlotið hærri lægstu tölu og svo 
hærri hæstu tölu. Ef keppendur eru enn jafnir, skulu þeir framkvæma aðra kata heldur 
en þeir sýndu í síðustu umferð. Ef ekki skrá sig til leiks fleiri en einn keppandi eða lið, 
fellur keppni niður í þeirri grein. Keppanda í þeim flokki er þá heimilt að keppa í 
næsta flokki fyrir ofan að þyngd eða aldri.  
 
12. gr. Á kumitemótunum skal keppt eftir útsláttarfyrirkomulagi, en þó er mótanefnd 
heimilt að ákveða að láta keppa í riðlum, allir við alla, en það skal þá koma skýrt fram 
í mótstilkynningu.  Ef keppendur eru þrír, skulu þó allir keppa við alla.  Keppni um 
þriðja sætið skal hagað þannig að þeir sem síðast töpuðu fyrir þeim sem komast í 
úrslit keppa um það, þó getur mótanefnd ákveðið að hafa annan hátt á.  Sömu reglur 
gilda um liðakeppnina, nema mótanefnd ákveði að láta liðin keppa innbyrðis eftir 
öðrum reglum. 
 
13. gr.  Í þeim tilfellum sem mótanefnd getur ákveðið að hafa annan hátt á en um 
getur hér að ofan eða í alþjóðlegum reglum, þá skal félögunum tilkynnt það í 
mótstilkynningu eða í síðasta lagi sex dögum fyrir mótið. 
 
Kærur, fundur, úrslit og skýrslur. 
 
14. gr.  Skýrslu um mótið skal senda stjórn KAÍ mánuði eftir að mótinu lýkur.  
Mótanefnd skal sjá um að fáanlegar séu skriflegar upplýsingar um úrslit mótsins, í 
síðasta lagi daginn eftir mótið. 
 
15. gr. Kærur um framkvæmd móts eða ákvarðanir mótanefndar varðandi mótin, 
skulu berast mótanefnd í síðasta lagi 48 tímum eftir lok móts.  Kærur skulu vera 
skriflegar. Kærur varðandi atvik, sem eiga sér stað fyrir mót skulu afgreiddar þegar í 
stað og eigi síðar en sólarhring síðar.  Mótanefnd skal jafnóðum taka afstöðu til kæra 
sem berast á eða fyrir mót og geta varðað úrslit eða lögmæti mótsins.   Mótanefnd skal 
annars taka afstöðu til kæru innan viku frá því að kæra berst.  Kæranda skal skýrt frá 
úrlausn mótanefndar munnlega, en kærandi getur óskað eftir skriflegri niðurstöðu 
mótanefndar.  Niðurstaða í úrlausn mótanefndar skal stuttlega rökstudd, þó er ekki 
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þörf ítarlegs rökstuðnings varðandi kærur sem afstaða er tekin til á mótunum sjálfum, 
nægir þá oft að vísa til lagaákvæðis.  Úrlausnir mótanefndar eru kæranlegir til 
viðkomandi héraðsdómstóls í viku eftir að kæranda berst vitneskja um niðurstöðu 
mótanefndar. 
 
16. gr. Ef þátttökutilkynningar eða breytingar á þeim berast eftir að frestur er 
útrunninn, skal litið á þær tilkynningar sem kæru.  Mótanefnd er heimilt í úrskurðum 
sínum að sekta viðkomandi félag og setja greiðslu hennar sem skilyrði fyrir því að 
kæra sé tekin til greina.  Þá er mótanefnd heimilt að sekta þau félög sem ekki senda 
dómara eða liðsstjóra á mót samkvæmt reglum þessum.  Sektir geta verið allt að 
fimmföld upphæð þátttökugjalds fyrir hvern mann.  Mótanefnd er heimilt að meina 
þeim félögum að taka þátt á móti, er inna eigi sektir af hendi þegar þeirra er krafist, 
sama er að segja um næsta eða næstu mót, ef sektin er eigi greidd áður. 
 
17. gr. Kærur varðandi agabrot á mótum skulu berast aganefnd KAÍ.  Aðaldómara er 
skylt að gera skriflega skýrslu um þau agabrot, er hann verður var við og senda 
aganefnd innan viku frá því að móti lauk.  Öðrum dómurum á mótinu er skylt að 
tilkynna aðaldómara um slík brot, sem þeir verða varir við og skila skýrslu um þau til 
hans í mótslok.  Í skýrslu um agabrot skal tilgreina nafn hins brotlega, félag, stað, tíma 
og í hverju brot er fólgið, einnig skal nefna vitni ef einhver eru. 
 
18. gr. Mótmæli varðandi einstaka viðureign skal liðsstjóri viðkomandi liðs eða 
einstaklings koma á framfæri strax við aðstoðardómara.  Hann skal þá stöðva leikinn 
og skulu dómarar strax halda fund og úrskurða í málinu.  Eftir að viðureign lýkur og 
dómari hefur tilkynnt úrslit er eigi unnt að koma fram mótmælum varðandi stigagjöf.  
Kærum varðandi stigagjöf eða dómgæslu í katakeppni, skal komið á framfæri við 
aðaldómara um leið og hlé er gert á keppni og eigi síðar en áður en úrslit eru tilkynnt 
eða keppendum veitt verðlaun. 
 
19. gr. Í úrslitum eftir mót er mótanefnd skylt að birta úrslit móts með stigagjöf 
félaga, þannig að félag fær 1 stig fyrir 3 sæti, 2 stig fyrir 2 sæti og 3 fyrir 1 sæti,  þetta 
á einnig við um liðakeppni, nema sveitakeppni í kumite fullorðinna karla þar sem 
stigin skulu vera þreföld fyrir hvert sæti. 
 
20. gr. Að öðru leyti gilda reglur WKF um Íslandsmeistaramót KAÍ. 
 
21. gr. Ef eitthvert félag óskar þess, þá skal halda fund á næstu dögum eftir mót, þar 
sem rætt er um úrslit, framkvæmd, kærur og úrbætur mótsins. 
 
Félagaskipti. 
 
22. gr. Félagaskipti skal tilkynna stjórn KAÍ skriflega með ábyrgðarbréfi eða öðrum 
sannarlegum hætti.  Tilkynning þessi skal undirrituð af þeim sem óskar félagaskipta 
eða forráðamanni hans.  Félagaskipti geta einungis tekið gildi tvisvar á ári.  
Tilkynningar sem sannanlega berast á tímabilinu frá og með 1. janúar til 31. ágúst 
árlega taka gildi frá og með 1. september og tilkynningar sem berast á tímabilinu frá 
og með 1. september til 31. desember taka gildi frá og með 1. janúar.  Tilkynningar 
sem ekki uppfylla ofangreind skilyrði t.d. eru ekki skrifleg eða undirritun félagans 
skortir, skulu ekki teknar gildar fyrr en úr hefur verið bætt með sannanlegum hætti.  
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Með tilkynningum félaganna um mót skal fylgja tilkynning um öll félagaskipti sem átt 
hafa sér stað á undangengnu tímabili. 
 
Réttindi karatedómara 
 
23. gr. Dómaranefnd KAÍ, skipuð þremur hæfum mönnum skipuðum af stjórn KAÍ til 
eins árs í senn ákveður réttindi dómara.  Nefndin skal úthluta dómurum réttindi eftir 
getu og þekkingu þeirra, bæði í kata og kumite, fyrst C-félagsdómari, þá B-
héraðsdómari og loks A-landsdómari.  Nefndin heldur dómaranámskeið a.m.k. einu 
sinni á ári og gefur dómaraefnum færi á að þreyta próf til réttinda.  Prófið skal vera 
bæði verklegt og skriflegt.  Dómarar, sem hljóta réttindi skv. reglum þessum, skulu 
ganga framar þeim dómurum, sem minni réttindi hafa eða engin.  Félagsdómarar hafa 
rétt til þess að vera aðaldómarar á innanfélagsmótum og vallardómarar á 
héraðsmótum.  Héraðsdómurum er rétt að vera aðaldómarar á héraðsmótum og 
vallardómarar á Íslandsmeistaramótum.  Héraðsmót kallast mót, þar sem keppendur 
koma úr fleiri en einu félagi.  Landsdómarar skulu vera aðaldómarar á 
Íslandsmeistaramótum.   
   Samþykkt á 8. Karateþingi 19. mars 1991. 
Breytingar samþykktar á 9. Karateþingi, 31. janúar 1993, á 10. Karateþingi, 20. júní 
1996, á 11. Karateþingi 25. september 1998, á 12. Karateþingi 27. febrúar 1999 og á 
13. Karateþingi 11. maí 2000. 
   ATH : Útgáfan er ekki villuyfirfarin. 
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REKSTRAR- OG EFNAHAGSREIKNINGUR 
Endurskoðair reikningar verða lagðir fram á þingi og því er reikningarnir lagðir fram 
hér með fyrirvara. 
  

Rekstrarreikningur KAÍ 19/5 2000-22/3 2001   

     

Tekjur  19/5/00-22/3/01 31/1/99-18/5/00 Mismunur 

11000 Framlög og styrkir     

 Greitt á tímabili     871.526,00         

 þ.a. v/greiðslu útistandandi -   574.104,00         

 ógreitt útistandandi hjá ÍSÍ     909.251,09          574.104,09       335.147,00      

 framlög og styrkir nettó  1.206.673,09        1.897.507,00      -     690.834      

15000 Tekjur af mótum     231.678,00          279.161,00      -       47.483      

17000 Auglýsingatekjur                  -            320.000,00      -     320.000      

22000 Aðrar tekjur         1.791,51              1.827,00      -             35      

 Tekjur alls  1.440.142,60        3.072.599,09      -  1.632.456      

     

Gjöld     

35000 Styrkir til deilda       75.000,00            75.000,00                    -        

40000 Þátttaka í mótum     382.000,00          563.548,00      -     181.548      

45000 Kostnaður við mótahald     276.345,00        1.527.307,00      -  1.250.962      

53000 Rekstur skrifstofu         1.479,00              9.365,00      -        7.886      

56000 Námskeið     146.008,00              146.008      

65000 Önnur gjöld      159.087,00      -     159.087      

 Rekstrargjöld alls     880.832,00        2.334.307,00      -  1.453.475      

      

 Hagnaður/Tap f. afskriftir     559.310,60          738.292,09      -178.981,49      

      

 Afskriftir skrifstofubúnaðar 100%                  -            160.400,00       

 Afskriftir Tatami 20%       88.998,00            88.998,00       

 Afskriftir alls       88.998,00          249.398,00       

      

 Hagnaður/Tap     470.312,60          488.894,09      -  18.581,49      

     

Reikning þennan hef ég samið eftir hjálögðum gögnum á milli ársþinga KAÍ 2000 og 2001. 

     

Reykjavík, 22.mars 2001    

       

Indriði Jónsson, gjaldkeri KAÍ    
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Efnahagsreikningur 22/03/2001   

    

 EIGNIR 22.3.2001 18.4.2000 

85000 Veltufjármunir   

    

85100 Skrifstofubúnaður                  -                        -        

85200 Tatami          266.994              355.992      

           266.994              355.992      

 Skammtímakröfur   

 Inneign hjá Fylki vegna UM-KATA            28.800       

 Loforð um styrki ógreitt          200.000              320.000      

88300 Inneign hjá ÍSÍ v/ Lottó          363.533                91.286      

88301 Inneign hjá ÍSÍ v/ útbr.          545.718              482.818      

 Skammtímakröfur alls       1.138.051              894.104      

    

88000 Handbært fé    

88200 Tékkareikningur -        128.791                56.008      

 Handbært fé alls -        128.791                56.008      

89999 Eignir alls       1.276.254           1.306.104      

    

 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ   

91000 Eigið fé 18/4/00       1.056.022       

 Hagnaður/tap          470.313              488.895      

 Eigið fé 20/3/01       1.526.335           1.056.022      

91003 Skuld                  -                250.081      

99999 Skuldir og eigið fé alls       1.526.335           1.306.103      

 


