
 

 

Reglur um þjálfun keppenda yngri en 14 ára 

1. gr.  Það er á ábyrgð félaga að tryggja að þeir einstaklingar sem komi fram undir merkjum 

félagsins sem þjálfarar á karatemótum barna og ungmenna séu meðvitaðir um reglur WKF og 

undantekningar KAÍ frá þeim, ef einhverjar. 

 

2. gr. KATA: Þjálfarinn má sitja á stól við keppnisvöllinn en má ekki segja neitt fyrr en keppandi 

hans hefur yfirgefið keppnisvöllinn. 

 

3. gr. KUMITE: Þjálfarinn situr á þjálfarasvæðinu við keppnisvöllinn og má eingöngu tala við 

keppanda sinn á meðan „Yame“ er og þá eingöngu til að hvetja keppanda sinn áfram eða 

gefa einfaldar leiðbeiningar með jákvæðum, rólegum tónblæ. 

Einfaldar leiðbeiningar má gefa til að auka möguleika keppandans á að klára viðureignina 

með góðri tækni og án aukinnar áhættu á meiðslum. Fari þjálfari ekki eftir þessum reglum má 

vísa þjálfaranum frá keppnisvellinum. 

 

4. gr. Nærvera þjálfara á að vera til að gefa keppanda öryggistilfinningu á keppnisstað. 

Þjálfarinn er ekki þarna til að stýra keppanda í viðureigninni. Ef þjálfari er að tala eða reyna 

hafa áhrif á keppanda á meðan viðureign er í gangi telst það vera óviðeigand hegðun þjálfara. 

Það telst einnig vera óviðeigandi hegðun þjálfara ef þjálfari er of hávær á meðan „Yame“ er 

eða talar á þann máta við keppanda að það gæti talist móðgandi, ógnandi eða á annan máta 

neikvætt.  

 

5. gr. Önnur óviðeigandi hegðun er m.a. nærvera fjölskyldumeðlima, foreldra eða áhorfenda við 

keppnisvöllinn sem eru með köll eða athugasemdir sem eru ekki í samræmi við þær reglur 

sem þjálfurum eru settar. 

 

6. gr. Börn og ungmenni reyna að þróa með sér og bæta hæfileika sína og taka eigin ákvarðanir 

á meðan á viðureign stendur. Óháð því hvort þau vinni eða tapi, eiga keppendur að finna að 

þau geti gert þetta á eigin spýtur.Sem fullorðnir, megum við ekki gleyma því að keppni er 

hluti af leik og skal alltaf vera á forsendum barnsins. Þjálfarar, foreldrar og annað í 

umhverfinu, svo sem áhorfendur, verða að hafa hugfast að Karatekeppni er tækifæri fyrir 

iðkendur til að taka þátt í leik, félagsskap og gleði. Einnig hjálpar keppni við líkamlega, 

samfélagslega, andlega og menningarlega þróun þátttakenda. Sameiginlegt markmið okkar er 

að veita krökkum jákvæða upplifun sem hvetur þau til áframhaldandi æfinga, keppna og 

þátttöku í starfi sambandsins. Þannig ýtum við undir heilbrigða þátttöku í íþróttinni, vonandi 

út alla ævina. 

 

7. Ef dómara finnst þjálfari eða annar einstaklingur í nálægð við keppnisvöll sé ekki að 

framfylgja þessum reglum eða er að trufla viðureign með einum eða öðrum hætti, skal 



dómari stöðva viðureignina og biðja viðkomandi um að hafa hljóð. 

Meðdómarar 2 og 3 geta veifað flöggunum eins og um aðvörun í flokki 2 væri að ræða og 

bent með flagginu á þann þjálfara sem sýnt hefur af sér óviðeigandi hegðun. Meðdómarar 2 

og 3 mesta ábyrgð þar sem þeir sitja næst þjálfurnum. Í þessum tilfellum er ekki nauðsynlegt 

að hafa stuðning tveggja eða fleiri meðdómara. Dómari ákveður til hvaða aðgerða hann 

grípur. 

 

8. Ef óviðeigandi hegðun hættir ekki skal dómari stöðva viðureignina og vísa þjálfara eða 

áhorfenda frá keppnissvæðinu. Dómarinn lætur yfirdómara mótsins vita og atvikaskýrsla 

verður send til dómaranefndar til yfirferðar. Ef þjálfara er vikið frá keppnissvæðinu gildir það 

út allt mótið. Þjálfari/einstaklingur má hvergi koma nálægt keppnissvæði eða sinna þjálfun á 

mótinu aftur. 

 

9. Ef þjálfari/einstaklingur heldur áfram að sýna af sér óviðeigandi hegðun, hrópa, kalla eða á 

annan sýna þátttakendum viðureignarinnar vanvirðingu, skal dómarinn stöðva viðureignina 

og kalla á yfirdómara. Yfirdómari fer þá til þjálfarans/einstaklingsins og tilkynnir viðkomandi 

að ef þessi hegðun hættir ekki má vísa öllu félaginu frá keppni af mótinu; öll úrslit verða 

þurrkuð út og verðlaun verða ekki veitt því félagi. 

 


