
Karatesamband Íslands 

34. Ársþing KAÍ                                               28. febrúar 2021                                                     1 

 
34. Ársþing KAÍ, 28. febrúar 2021 

 

EFNISYFIRLIT 
Stjórn KAÍ 2020 - 2021: .................................................................................................................. 2 

SKÝRSLA STJÓRNAR ................................................................................................................. 3 

Frá formanni. ............................................................................................................................... 3 

Gull og brons á 8. Sen5 Rhein Shiai ........................................................................................... 4 

Freyja með silfur og brons í Helsinki .......................................................................................... 4 

RIG 2020 – karate open .............................................................................................................. 5 

Aron Anh í 15.sæti á Evrópumóti U21 í Budapest ..................................................................... 7 

33. Karateþing ............................................................................................................................. 8 

Frábær árangur á Ishöj karate Cup .............................................................................................. 9 

Landsliðsþjálfarar í kata 2020-2021 .......................................................................................... 10 

Nýir Íslandsmeistarar á ÍM í kata .............................................................................................. 10 

Alþjóða karatesambandið 50 ára ............................................................................................... 12 

Karatekona og karatemaður ársins 2020 ................................................................................... 12 

NEFNDIR ...................................................................................................................................... 14 

Aganefnd ................................................................................................................................... 14 

Dómaranefnd ............................................................................................................................. 14 

Landsliðsnefnd .......................................................................................................................... 14 

Mótanefnd ................................................................................................................................. 14 

Landsliðsþjálfarar ...................................................................................................................... 14 

MÓT Á ÁRINU 2020 ................................................................................................................... 15 

1. Bikarmót KAÍ 2020 ............................................................................................................... 15 

Reykjavik International Games 2020 – Karate open ................................................................ 16 

1. GrandPrix mót KAÍ 2020 ...................................................................................................... 19 

Íslandsmeistaramót fullorðinna í Kata ...................................................................................... 22 

KARATEDÓMARAR Á ÍSLANDI 2020. ................................................................................... 24 

LÖG KARATESAMBANDS ÍSLANDS. .................................................................................... 25 

AFREKSSTEFNA KARATESAMBANDS ÍSLANDS 2020 - 2023 ........................................... 28 

REGLUGERÐIR ........................................................................................................................... 31 
REGLUR UM ÍSLANDSMEISTARAMÓT Í KARATE. ........................................................ 32 

REGLUR UM FÉLAGSSKIPTI ............................................................................................... 38 

REGLUR UM BIKARMÓT Í KARATE. ................................................................................. 38 

REGLUR UM GRAND PRIX MÓT Í KARATE. .................................................................... 39 

REGLUR UM KARATEDÓMARA. ....................................................................................... 40 

FERÐAREGLUR KAÍ .............................................................................................................. 41 

REGLUR UM HEIÐURSVIÐURKENNINGAR ..................................................................... 42 

REGLUR UM BÚNINGA OG -MERKI KARATESAMBANDS ÍSLANDS. ........................ 43 

VERÐLISTI SAMÞYKKTUR AF STJÓRN KAÍ .................................................................... 44 

Rekstrar- og efnahagsreikningur KAÍ 1/1 – 31/12 2020 ............................................................... 45 

 



Karatesamband Íslands 

34. Ársþing KAÍ                                               28. febrúar 2021                                                     2 

 

Stjórn KAÍ 2020 - 2021: 
 

Reinharð Reinharðsson formaður 

Elías Guðni Guðnason vara-formaður 

María Jensen gjaldkeri 

Rut Guðbrandsdóttir meðstjórnandi 

Ævar Austfjörð meðstjórnandi 

  

Hafþór Sæmundsson varamaður 

Magnea Rós Axelsdóttir varamaður 

Sigþór Samúelsson varamaður 
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SKÝRSLA STJÓRNAR 

Frá formanni. 
 
Árið 2020 var eitt undarlegasta árið í sögu íþrótta á Íslandi. 
 
Í upphafi árs tók karatesambandið þátt í RIG og fengum við um 20 keppendur, þjálfara 
og dómara erlendis frá til að taka þátt í mótinu. 
 
Fyrstu tveir mánuði ársins 2020 voru með hefðbundnu sniði. Haldin voru 3 mót hér 
innanlands og ferið í nokkrar keppnisferðir. Um miðjan mars skall heimsfaraldurinn 
Covid-19 á landinu og öll starfsemi sambandsins og íþróttafélaganna varð frekar stopul 
það sem eftir lifði árs. Í byrjun október tókst að halda ÍM í kata fullorðinna með þeim 
sóttvarnaraðgerðum sem þá voru í gildi en daginn eftir var öll íþróttastarfsemi bönnuð á 
ný sem varði fram í miðjan desember.  
 
Formaðurinn sat ótal Teams-fjarfundi með forystu ÍSÍ á árinu þar sem farið var yfir 
sóttvarnarreglugerðir heilbrigðisráðuneytisins en þær tóku breytinum á tveggja vikna 
fresti mest allt árið. Þurfti sambandið ásamt öðrum sérsamböndum að setja sér 
sóttvarnarreglur fyrir íþróttina svo félögin gætu haldið starfi sínu áfram þegar æfingar 
voru leyfilegar. Oft þurfti að uppfæra reglurnar með stuttum fyrirvara þegar nýjar 
sóttvarnarreglur tóku gildi. 
 
Landsliðsæfingar hafa farið fram innan þeirra marka sem sóttvarnarreglur hafa sett 
íþróttinni hverju sinni og hefur tekist að halda úti nokkuð öflugu starfi hér innanland þó 
keppnisferðirnar hafi ekki orðið margar. Þó hafa keppendur í kata getað tekið þátt í 
fjarkeppnum þar sem dómarar meta myndbönd af keppendum sem send eru inn í 
keppnirnar. 
 
Erlendum mótum hefur verið frestað eða þau felld niður á árinu. Ólympíuleikinum var 
fresta til 2021. NM og Smáþjóðamótinu í karate var frestað um ár en Smáþjóðaleikarnir í 
Andorra sem fara áttu fram sumarið 2021, en karate átti að vera ein af keppnis-
greinunum, voru felldir niður. Þá var EM senior felt niður og HM senior frestað um ár.  
 
Væri það óskandi að starfs sambandsins geti komist í eðlilegt horf á ný í sumar eða 
haust. 
 
Að lokum vil ég þakka öllum stjórnar- og nefndarmönnum auk allra sjálfboðaliðanna fyrir 
störf þeirra á síðasta ári og vona að hreyfingin fá notið krafta þeirra áfram. 
 
Reinharð Reinharðsson 
Formaður KAÍ 
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 Gull og brons á 8. Sen5 Rhein Shiai 

 
Samuel, Ingólfur og Iveta 

Samuel Josh Ramos og Iveta Ivanova áttu frábæran dag er þau náðu í verðlaun á Opna Rhein 

Shiai-mótinu í karate í í Nurburgring-höllinni á Nurburgring í Þýskalandi. Iveta náði í gull og Samuel í 

brons. Yfir 1.000 keppendur tóku þátt í mótinu. 

Margt af efnilegra karatefólki Evrópu mætti á mótið og voru keppendur dregnir í riðla þar sem allir 

kepptu við alla og tvö efstu sætin tryggðu sæti í fjögurra til átta manna úrslitum. 

Iveta Ivanova sigraði í -55 kg flokki U-21 með glæsibrag en þar atti hún kappi við keppendur frá 

Þýskalandi og Danmörku. Sterkasta stúlka þjóðverja, Jill Auger, var ekki með í þetta sinn vegna 

meiðsla en hafa þær stöllur eldað grátt silfur saman gegnum tíðina og sigraði Iveta í síðustu viður-

eign þeirra er þær mættust í úrslitum á sama móti í fyrra. 

Samuel Josh Ramos átti einnig frábæran dag er hann sigraði í riðli sínum í -61 kg flokki, U-18, og 

komst þannig í átta manna úrslit í flokknum. Í undanúrslitum var Samuel óheppinn er sigurinn var 

dæmdur af honum eftir harða snertingu við Thomas Lucas, Þýskalandi, en Samuel var yfir í viður-

eigninni á þeim tíma og skammt eftir. Þriðja sætið var þannig staðreynd. 

Hugi Halldórsson átti einnig sterka innkomu í -70 kg flokki U-16, er hann komst í átta manna úrslit, 

og Viktoría Ingólfsdóttir keppti í -60 kg flokki, U-16, og datt út með einn sigur og tvö töp. 

Með í för var Ingólfur Snorrason, landsliðaþjálfari í kumite. 

 

 

Freyja með silfur og brons í Helsinki 
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María, Freyja, Herman  og Aron 
 
Þrír íslenskir landsliðsmenn kepptu á karatemótinu HEL Open í Helsinki í gær og unnu til fernra 
verðlauna. Þau Aron Bjarkason, Freyja Stígsdóttir og Hannes Hermann Mahong Magnússon æfa öll 
og keppa fyrir Karatefélagið Þórshamar og eru í landsliðshópi Karatesambands Íslands. 

Bestum árangri í gær náði Freyja Stígsdóttir, sem vann silfur í kata U18 ára og brons í kata U21 árs. 

Í undanrásum í U18 ára hlaut hún langhæsta einkunn allra keppenda og tryggði sig inn í úrslit. Þar 

mætti hún erkikeppinaut sínum hér á Norðurlöndunum, sænsku landsliðskonunni Matildu Skalare. 

Að þessu sinni hafði Matilda betur og Freyja tók því silfrið. 

Í U21-flokki munaði svo aðeins 0,04 í einkunn (af 30 mögulegum) að Freyja ynni sinn riðil og kæmist 

í úrslit. Hún keppti svo um bronsið við Svíann Linnéu Hederström og vann hana auðveldlega, með 

23,28 stigum gegn 21,94. 

Hannes Hermann Mahong Magnússon keppti í kumite U16 ára, +63 kg flokki. Í undanúrslitum vann 

hann Eistann Oskar Lepp og tryggði sér sæti í úrslitum. Þar mætti hann heimamanninum Ben 

Parikka. Eftir líflega viðureign hafði Finninn betur, 3–1, og var Hannes því silfurverðlaunahafi í 

flokknum. 

Aron Bjarkason keppti bæði í kumite og kata U21 árs. Í jöfnum og sterkum undanriðli munaði aðeins 

0,26 stigum að Aron kæmist áfram í bronsviðureign, en það varð ekki úr í dag. Í kumite -60 kg flokki 

hlaut Aron bronsverðlaun eftir bardaga við finnska og sænska unglingalandsliðsmenn. 

 

RIG 2020 – karate open 
 

Karatekeppni Reykjavíkurleikanna fór fram í Laugardalshöllinni sunnudaginn 26. janúar. Keppt var í 

bæði kata og kumite í nokkrum flokkum. Margar góðar og spennandi viðureigir voru á mótinu. Flest 

af besta karatefólki landsins tók þátt ásamt 8 erlendum gestum frá Englandi, Skotlandi, Spáni og 

Þýskalandi. Erlendir þjálfarar komu einnig frá Þýskalandi og Skotlandi. Yfirdómari á mótinu var 

Kristján Ó. Davíðsson og mótsstjóri María Jensen. 
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Sonia García Ventura og Joby Wilson voru valin besta karatefólk mótsins. Sonia García Ventura 

sigraði með yfirburðum í kata kvenna og Joby Wilson sigraði í -75 kg flokki í kumite karla. 

. 

  

 

Sigurveigarar í efstu flokkum voru: 

Kata kvenna 

Sonia Garcia Ventura, Spánn 

Kata karla 

Aron Anh Ky Huynh, ÍR 

Kumite kvenna  

Carly McNab, Skotland 

Kumite karla +75 kg 

Elías Snorrason, Karatefélag Reykjavíkur 

Kumite karla -75 kg 

Joby Wilson, England 
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Aron Anh í 15.sæti á Evrópumóti U21 í Budapest 

Fimm keppendur úr íslenska landsliðinu tóku þátt í Evrópumeistaramóti ungmenna í karate í Álaborg 

í Danmörku helgina 8.-10. febrúar. 

Bestum árangi náði Aron Anh Ky Huynh sem keppti í kata U21. Aron vann sinn riðil örugglega og var 

næst efstur að stigum eftir 1.umferð af 39 keppendum en 16 keppendur komust áfram, Aron sýndi í 

1.umferð kata Suparinpei með miklum styrk og öryggi. Í annarri umferð framkvæmdi hann kata Anan 

en jafnvægismissir í lokin á kata kostuðu hann dýrmæt stig og endaði Aron því í 15 sæti í sínum 

flokki. 

Keppendur Íslands voru: 

Aron Anh Ky Huynh, Kata U21 (39 keppendur) 

Freyja Stígsdóttir, Kata junior (32 keppendur) 

Hugi Halldórsson, Kumite cadet -70kg (33 keppendur) 

Oddný Þórarinsdóttir, Kata cadet (30 keppendur) 

Samuel Josh Ramos, Kumite junior -61kg (39 keppendur) 

Viktoría Ingólfsdóttir, Kumite cadet +54kg (36 keppendur) 

Þórður Jökull Henrysson, Kata Junior (35 keppendur) 

Með í för voru Ingólfur Snorrason landsliðsþjálfari í kumite, María Helga Guðmundsdóttir þjálfari í 

kata, Helgi Jóhannesson EKF Dómari og Reinhard Reinhardsson formaður Karatesambands 

Íslands. 

  

Aron Anh 
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33. Karateþing 

33. Karateþing var haldið sunnudaginn 16. febrúar í Íþróttamiðstöðinni í Laugardal. 20 þingfulltrúar 

frá 7 aððildarfélögum sóttu þingið. Hafsteinn Pálsson, frá framkvæmdastjórn ÍSÍ, var gestur þingsins 

og ávarpaði það. 

Færði hann kveðjur frá Stjórn og forseta ÍSÍ og óskaði þingheim velfarnaðar í þingstörfum. 

 

Helgi Jóhannesson og Reinharð formaður KAÍ 

Helgi Jóhannesson var heiðraður með gullmerki KAÍ fyrir framlag hans til karateíþróttarinnar og störf 

hans að dómgæslu, en hann á um þessar mundir 20 ára afmæli sem Evrópudómari í karate. 

Ekki var um átakaþing að ræða en nokkur umræða varð um framkomu þjálfara á mótum, skort á 

réttindadómurum og viðvarandi skort á starfsmönnum frá karatefélögunum á mótum á vegum 

sambandsins. Uppfærð Afreksstefan til 4 ára var einnig samþykkt. 

Reinharð Reinharðsson var endurkjörinn formaður sambandsins og einn nýr stjórnarmaður var 

kosinn í aðalstjórn, Rut Guðbrandsdóttir, tveir nýir varamenn voru kostnir í stjórn, þeir Hafþór 

Sæmundsson og Sigþór Samúelsson. 
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Stjórn Karatesambandsins: Hafþór, Magnea, Rut, María, Reinharð, Ævar og Sigþór.  

Á myndina vantar Elías Guðna Guðnason. 

Frábær árangur á Ishöj karate Cup 

Góður árangur náðist á 9. Ishöj karate Open Cup sem var haldið í Danmörku 21. – 23. febrúar. 

12 keppendur frá Íslandi voru skráðir til keppni en vegna seinkunar á flugi Icelandair til 

Kaupmannahafnar hættu 3 þeirra við ferðina þar sem keppni í þeirra flokkum fór fram strax á 

föstudeginum. Einnig tóku keppendur frá Karatefélagi Reykjavíkur og Karatefélagi Akureyrar þátt í 

mótinu. 

Góður árangur náðist bæði laugardag og sunnudag. 

 

Björn, Hugi og Nökkvi 

 

Hugi Halldórsson, gull í kumite male cadet -70 kg og silfur í kumite cadet open. 

Nökkvi Benediktsson, silfur í kumite U14 +50 kg. 

Björn Breki Halldórsson, KFR, brons í kumite male U14 -50 kg. 

Brons í kumite male team U14, Björn Breki Halldórsson, Nökkvi Benediktsson og Davið Steinn 

Einarsson. 

 

Björn, Nökkvi og Davíð lengst til hægri. 



Karatesamband Íslands 

34. Ársþing KAÍ                                               28. febrúar 2021                                                  
10 

Með í ferðinni voru Ingólfur Snorrason, landsliðsþjálfari og Halldór Stefánsson, aðstoðar-

landsliðsþjálfari. 

Reinharð Reinharðsson, formaður KAÍ, dæmdi á mótinu. 

Landsliðsþjálfarar í kata 2020-2021 

Stjórn og landsliðsnefnd kom saman í dag og undirritaði samninga við landsliðsþjálfara í kata fyrir 

næsta ár. 

Samningur sambandsins við Helga Jóhannesson var framlengdur um ár og munn hann stýra kata 

landsliðinu fram á næsta sumar. 

Einnig var skrifað undir samning við Maríu Helgu Guðmundsdóttur sem aðstoðar-landsliðþjálfarar í 

kata næsta árið, með áherslu á æfingar fyrir unga og efnilega keppendur. 

Óskum við þeim velfarnaðar í starfi. 

Reinharð Reinharðsson, formaður KAÍ og Elías Guðni Guðnason, formaður landsliðsnefndar, 

skrifuðu undir fyrir hönd sambandsins. 

 
Reinharð, Helgi, María og Guðni 

Nýir Íslandsmeistarar á ÍM í kata 

Íslandsmeistaramótið í kata fullorðinna 2020 fór fram sunnudaginn 4. október í Fylkishöllinni. 

Mótið átti að fara fram í mars síðastliðnum en var frestað vegna samkomubanns stjórnvalda. 

Um 20 keppendur voru skráðir til leiks auk 7 hópkata liða frá 5 karatefélögum. 

Nýir Íslandsmeistarar voru krýndir bæði í kvenna og karlaflokkum. 

Í kata kvenna varð landsliðskonan Freyja Stígsdóttir, Þórshamri, hlutskörpust en hún sigraði Maríu 

Helgu Guðmundsdóttir, einnig frá Þórshamri, sem er aðstoðarlandsliðsþjálfari í kata. 

Í kata karla sigraði Þórður Jökull Henrysson, Aftureldingu, Tómas Pálmar Tómasson, Breiðabliki. 

Þeir eru báðir ungir og efnilegir landsliðsmenn í kata. 
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Má segja að kynslóðaskipti hafi átt sér stað því eldri keppendur máttu láta í lægra haldi fyrir þeim 

yngri. 

Karatefélagið Þórshamar varð síðan félagsmeistari mótsins með flest stig. 

Vegna sóttvarnaráðstafanna var einnig keppt í flokkum 16-17 ára ungmenna á mótinu sem annars 

ættu að fara fram á Unglingameistarmótinu í kata eftir 3 vikur. 

Yfirdómari á mótinu var Pétur Freyr Ragnarsson og mótsstjóri María Jensen. 

Íslandsmeistaramótið í kata fullorðinna 2020 fór fram sunnudaginn 4. október í Fylkishöllinni. 

Mótið átti að fara fram í mars síðastliðnum en var frestað vegna samkomubanns stjórnvalda. 

Um 20 keppendur voru skráðir til leiks auk 7 hópkata liða frá 5 karatefélögum. 

Nýir Íslandsmeistarar voru krýndir bæði í kvenna og karlaflokkum. 

Í kata kvenna varð landsliðskonan Freyja Stígsdóttir, Þórshamri, hlutskörpust en hún sigraði Maríu 

Helgu Guðmundsdóttir, einnig frá Þórshamri, sem er aðstoðarlandsliðsþjálfari í kata. 

Í kata karla sigraði Þórður Jökull Henrysson, Aftureldingu, Tómas Pálmar Tómasson, Breiðabliki. 

Þeir eru báðir ungir og efnilegir landsliðsmenn í kata. 

Má segja að kynslóðaskipti hafi átt sér stað því eldri keppendur máttu láta í lægra haldi fyrir þeim 

yngri. 

Karatefélagið Þórshamar varð síðan félagsmeistari mótsins með flest stig. 

Vegna sóttvarnaráðstafanna var einnig keppt í flokkum 16-17 ára ungmenna á mótinu sem annars 

ættu að fara fram á Unglingameistarmótinu í kata eftir 3 vikur. 

Yfirdómari á mótinu var Pétur Freyr Ragnarsson og mótsstjóri María Jensen. 

 

 
Þórður Jökull og Freyja 
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Alþjóða karatesambandið 50 ára 

Alþjóða karatesambandið er 50 ára á árinu. 

Sambandið var stofnað 10. október 1970 í Tókíó stuttu fyrir fyrsta heimsmeistaramótið í karate. 

Það fór fram í Nippon Budokan höllinni en til stendur að keppa þar aftur á Ólýmpíuleikunum sem fara 

áttu fram í ár en var frestað til ágúst 2021. 

Fyrsti forseti sambandsins var japaninn Ryoichi Sasakawa (1970-1992), þá tók við frakkinn, Jacques 

Delcourt (1992-1998) en núverandi forseti er spánverjinn, Antonio Espinós Ortueta (1998-). 

 
Nýtt afmælislógó WKF 

 

Karatekona og karatemaður ársins 2020 

Stjórn Karatesambands Íslands hefur útnefnt eftirfarandi karatekonu og karatemann ársins 2020. 

 

Aron Anh og Freyja 
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Freyja Stígsdóttir, Karatefélagið Þórshamar. 

 

Freyja er mjög sterk keppnismanneskja sem er orðin ein fremsta karatekona landsins og er á góðri 

leið með að vera ein af betri karatekonum á norðurlöndum. Freyja hefur einblínt meira á kata síðustu 

misseri og varð Íslandsmeistari í fullorðins flokki í fyrsta sinn á þessu ári sem sýnir hversu langt hún 

er komin. Freyja er góður fulltrúi karateíþróttarinnar. 

 

Helsti árangur Freyju á árinu: 

Helsinki Open silfur í kata U18 female 

Helsinki Open brons í kata U21 female 

ÍM kata 2020 Gull kata female senior 

Bikarmót KAÍ 2020 Gull kata female senior 

RIG2020 Gull kata junior 

RIG2020 Silfur Kata female senior 

Aron Anh Ky Huynh, Karatedeild ÍR 

Aron hefur verið í fremstu röð hérlendis undanfarin ár, hann hefur náð góðum árangri á erlendri 

grundu og lenti m.a. í 15. sæti á Evrópumóti ungmenna fyrr á þessu ári og er það annað árið í röð 

sem hann er meðal 15 bestu karatemanna í sínum flokki innan Evrópu. Aron er verðugur fulltrúi 

karateíþróttarinnar. 

 

Helsti árangur Arons á árinu: 

Evrópumóti U21 í Budapest kata U21 male 15. sæti 

RIG2020 Gull kata male senior 

Bikarmót KAÍ 2020 Gull kata male senior 
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NEFNDIR 
 

Aganefnd 

Pétur Freyr Ragnarsson - formaður 

Ólafur Helgi Hreinsson 

Willem Cornelis Verheul 

Birkir Jónsson 

Ragnar Eyþórsson 

Varamenn: 

Gretar Örn Halldórsson 

Ævar Austfjörð 

Vincente Carrasco 

Dómaranefnd 

Kristján Ó. Davíðsson - formaður 

Pétur Freyr Ragnarsson 

Ragnar Eyþórsson 

Landsliðsnefnd 

Elías Guðni Guðnason – formaður 

Stefán Alfreðsson 

Telma Frímannsdóttir 

Mótanefnd 

María Jensen – formaður Graciete Das Dores 

Bjarki Logason Robert Ben 

Gaukur Garðarsson Guðlaug Bára Helgadóttir 

Kristján Örn Hilmarsson Hrafnhildur Úlfarsdóttir 

Landsliðsþjálfarar 

Ingólfur Snorrason – Kumite   Halldór Stefánsson -aðstoðarþjálfari 

Helgi Jóhannesson – Kata   María Helga Guðmundsdóttir -aðstoðarþjálfari 
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MÓT Á ÁRINU 2020 
 

1. Bikarmót KAÍ 2020 
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Reykjavik International Games 2020 – Karate open 
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1. GrandPrix mót KAÍ 2020  
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Íslandsmeistaramót fullorðinna í Kata 
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KARATEDÓMARAR Á ÍSLANDI 2020. 
 

Félag 
 
Nafn 

 
Kumite réttindi 

 
Tekin 

 
Kata réttindi 

 
Tekin 

Afturelding 
 
Anna Olsen 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

Afturelding 
 
Arnar Þór Björgvinsson 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
03.2017 

Afturelding 
 
Elín Björg Arnarsdóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

Afturelding 
 
Telma Rut Frímannsdóttir 

 
B–meðdómari 

 
10.2016 

 
— 

 
— 

Afturelding 
 
Valdís Ósk Árnadóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
05.2017 

Afturelding 
 
Þórður Jökull Henrysson 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
05.2019 

Breiðablik 
 
Helgi Jóhannesson 

 
EKF Referee-A 

 
05.2018 

 
EKF Judge-A 

 
05.2018 

Breiðablik 
 
Jóhannes Felix Jóhannesson 

 
B-meðdómari 

 
10.2019 

 
B-dómari 

 
02.2019 

Breiðablik 
 
Móey María Sigþórsdóttir 
McClure 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

Breiðablik 
 
Ólafur Briem 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

Breiðablik 
 
Ragnar Eyþórsson 

 
Nordic-
referee/SSEKF 
Judge 

 
11.2018/09.2018

 
Nordic-
judge/SSEKF 
Judge 

 
11.2018/09.2018

Breiðablik 
 
Svana Katla Þorsteinsdóttir 

 
B-meðdómari 

 
10.2016 

 
A-dómari 

 
02.2019 

Breiðablik 
 
Tómas Pálmar Tómasson 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

Fjölnir 
 
Ester Hlín Jensson 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

Fjölnir 
 
Guðbjörg Rún Torfadóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
03.2017 

Fjölnir 
 
Valborg Guðjónsdóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

Fjölnir 
 
Þorsteinn Yngvi Guðmundsson 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

Fylkir 
 
Elías Guðni Guðnason 

 
B–meðdómari 

 
09.2015 

 
— 

 
— 

Fylkir 
 
Guðni Hrafn Pétursson 

 
B–meðdómari 

 
10.2013 

 
— 

 
— 

Fylkir 
 
Katrín Ingunn Björnsdóttir 

 
A–meðdómari 

 
10.2019 

 
— 

 
— 

Fylkir 
 
Máni Karl Guðmundsson 

 
A–meðdómari 

 
10.2019 

 
— 

 
— 

Fylkir 
 
Ólafur Engilbert Árnason 

 
B–meðdómari 

 
03.2017 

 
— 

 
— 

Fylkir 
 
Pétur Freyr Ragnarsson 

 
Nordic 
Referee/SSEKF 
Referee 

 
09.2018/09.2019

 
Nordic 
Judge/SSEKF 
Judge 

 
09.2018/09.2018

Haukar 
 
Kristján Ó. Davíðsson 

 
Nordic 
Referee/SSEKF 
Referee 

 
09.2018/09.2019

 
Nordic 
Judge/SSEKF 
Judge 

 
09.2018/09.2018

ÍR 
 
Branka Aleksandarsdóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

KFR 
 
Elías Snorrason 

 
B–dómari 

 
10.2017 

 
A-dómari 

 
01.2020 

KFR 
 
Graciete Das Dores 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

KFR 
 
Ólafur H. Hreinsson 

 
Nordic Referee 

 
10.2019 

 
Nordic Judge 

 
01.2020 

KFR 
 
Reinharð Reinharðsson 

 
Nordic Referee 

 
04.2017 

 
Nordic Judge 

 
04.2017 

KFV 
 
Ævar Austfjörð 

 
A-meðdómari 

 
10.2019 

 
B-dómari 

 
01.2020 

KFV 
 
Arnar Júlíusson 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
05.2017 

Þórshamar 
 
Birkir Jónsson 

 
A-meðdómari 

 
04.2010 

 
B-dómari 

 
03.2017 

Þórshamar 
 
Aron Bjarkason 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
04.2018 

Þórshamar 
 
Freyja Stígsdóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

Þórshamar 
 
Jóna Gréta Hilmarsdóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

Þórshamar 
 
Kári Steinn Benediktsson 

 
A-meðdómari 

 
10.2019 

 
— 

 
— 

Þórshamar 
 
María Helga Guðmundsdóttir 

 
A-meðdómari 

 
11.2015 

 
A-dómari 

 
04.2018 

Þórshamar 
 
Ólöf Soffía Eðvarsdóttir 

 
— 

 
— 

 
B-dómari 

 
01.2020 

Þórshamar 
 
Óttar Snær Yngvason 

 
B-meðdómari 

 
10.2017 

 
— 

 
— 
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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 fulltúar 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 fulltúar og 
síðan tveir í viðbót fyrir næstu 25 eða brot úr 25 upp í allt að 75 iðkendum og 
þá 1 fulltúi 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 upp í 500, en loks 1 fulltrúi fyrir hverja 200 eða brot úr 200 eftir 
það. Félög, sem ekki hafa skráða iðkendur fá 2 fulltrúa á ársþingi ef vottorð frá 
viðkomandi héraðssambandi staðfestir að karate sé sannanlega iðkað í 
félaginu, eða deild ef sams konar vottorð kemur frá félagsstjórninni. Hvert 
héraðssamband og íþróttabandalag, þar sem stundað er karate, á rétt á einum 
fulltrúa. 
Þingið skal árlega haldið í janúar eða febrúar. Skal boða það með auglýsingu 
og/eða tilkynningu með eigi minna en eins mánaðar fyrirvara. Málefni sem 
sambandsaðilar óska að tekin verði fyrir á þinginu skal tilkynna 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 þingið, sem 
síðara fundarboð. Karateþing er lögmætt ef löglega er 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 skoðunarmenn reikninga. 
b. Framkvæmdastjórn ÍSÍ. 
c. Fastráðnir starfsmenn KAÍ og ÍSÍ. 
d. Fulltrúar karatedómarafélaga. 
e. Allir nefndarmenn KAÍ. 
f. Auk þess getur stjórn KAÍ boðið öðrum aðilum þingsetu, ef hún telur 

ástæðu til. 

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 
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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 fulltúi 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 
þingfulltúi 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 sökum. Að 
öðru leiti gilda 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. Fjárlaganefnd. 
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. Stjórn 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 skoðunarmenn reikninga. 
13. Kjörnir 5 menn í aganefnd og 3 til vara. 
14. Val fulltrúa á Íþróttaþing. 
15. Þingslit.  

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 hluta atkvæða viðstaddra fulltrúa leyft 
að taka fyrir mál sem komið hafa fram eftir að dagskrá þingsins var send 
sambandsaðilum (skv. 5. gr. 3. mgr.). 
Ársskýrslu 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.  
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9. gr. Stjórn KAÍ fer með æðsta vald í málefnum sambandsins á 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 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 formenn nefnda óska þess. 
Stjórninni er heimilt að ráða launað starfsfólk. Aðsetur stjórnar er í Reykjavík. 
Reikningsár 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 haldnar. 
f) Að setja nauðsynleg bráðabirgðaákvæði. 
g) Að raða niður og ákveða stað og tíma landsmóta. Það skal KAÍ að jafnaði 
gera fyrir hver áramót og þá í samráði við stórnir 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 skýrslur um mót sem haldin eru innan umdæmisins. Þessar 
skýrslur skulu sendar innan mánuðar eftir að mótinu lýkur. Ársskýrslur sínar um 
störf héraðssambands og tölu virkra karatemanna í umdæminu skulu þau 
senda stjórn KAÍ fyrir 1. júní ár hvert. Á þeim byggist fulltrúaréttur og 
fulltrúafjöldi þeirra á karateþingi. (sbr. 5. gr.).  

13. gr. Dómsmál vegna málaferla KAÍ skulu rekin fyrir dómstólum 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 
dómstóls 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 héraðssamband sem eru aðilar að sambandinu.  
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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. 
Síðast breytt á 25. Karateþingi, 18. febrúar 2012. 

 

AFREKSSTEFNA KARATESAMBANDS ÍSLANDS 2020 - 2023 

 
   

Inngangur 
 
Karateíþróttin er að mestum hluta stunduð í félögum á höfuðborgarsvæðinu og eru 
félögin í dag Karatefélagið Þórshamar, Karatefélag Reykjavíkur og karatedeildir 
Breiðabliks, Fylkis, Hauka, Víkings, Fjölnis, Aftureldingar og ÍR. Utan 
höfuðborgarsvæðisins er karate stundað hjá Karatefélagi Akraness, Akranesi, 
Karatefélagi Suðurlands, Selfossi, Karatefélagi Akureyrar, Akureyri, Karatefélagi 
Vestmannaeyja, Vestmannaeyjum. Einnig á Grundarfirði, Eskifirði, Skagaströnd og í 
Neskaupsstað. 
Karateíþróttin hefur verið í örum vexti undanfarin 35 ár. Á Íslandi eru stundaðir að 
mestu 4 stílar karate, og hefur það áhrif að nýtingu á þjálfurum. Þ.e. það er ekki eins 
auðvelt að samnýta þjálfara á milli karatestíla. Nokkur félög hafa farið út í það að sækja 
kennara erlendis frá og hefur það reynst mjög vel. Það er hins vegar mjög 
kostnaðarsamt og ekki allir sem hafa ráð á því. 
 

Framkvæmd 
 
Stjórn KAÍ í samstarfi við landsliðsnefnd fer yfir afreksstefnun KAÍ í upphafi árs. 
Uppfærð afreksstefna er lögð fyrir Karateþing í febrúar ár hvert til kynningar, umræðu 
og samþykktar. Að þingi loknu er Afreksstefnan uppfærð á heimasíðu KAÍ. 
 

Markmið 
 
Markmið Karatesambands Íslands fyrir afrek á erlendum vettvangi er eftirfarandi: 
Að stefna að því að eiga keppendur í átta manna úrslitum á Evrópu- eða 
heimsmeistaramótum og eiga keppendur í verðlaunasætum á sterkum eða millisterkum 
alþjóðlegum mótum. Þetta á hvoru tveggja við um unglinga og fullorðins keppendur. 
 

Veikleikar/Styrkleikar 
 
Það sem háir íþróttinni á landsvísu er fyrst og fremst þjálfaraskortur. Nánast allir þeir 
þjálfarar sem eru hærra gráðaðir (svart belti eða hærra) eru búsettir á 
höfuðborgarsvæðinu. Kostnaður er einnig mikill við þátttöku á mótum erlendis. 
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Landsliðsþjálfarar 
 
Landsliðsþjálfarar þurfa að hafa staðgóða þekkingu á karate með keppni í huga. Hafa 
lokið þjálfaranámí ÍSÍ eða með sambærilega menntun. Erlendir þjálfarar sem koma til 
landsins hafa mikla keppnisreynslu og hafa starfað sem þjálfarar afreksmanna í karate. 
Þjálfarar landsliðanna eru hvattir til að afla sér aukinnar þekkingar í íþróttinni og öðrum 
þáttum afreksíþrótta. Haldin eru þjálfaranámskeið fyrir félagsþjálfara þar sem áherslur 
og markmið landsliðsþjálfara eru útskýrð. 
 

Aðstaða 
 
Íþróttina er hægt að stunda við mjög einföld skilyrði þ.e. aðstaða í flestum íþróttasölum 
landsins er fullnægjandi. Karatesambandið er ekki með eigin aðstöðu til æfinga fyrir 
landsliðin en hefur leitað til karatefélaga og –deilda með æfingaaðstöðu. Flest þeirra 
eiga nú viðurkennda keppnisvelli sem nýtast við æfingar. 
 

Mótahald 
 
Lengst framan af voru aðeins fá mót sem iðkendur gátu keppt á. Með tilkomu nýrra 
móta sem KAI hratt af stað, þ.e. Bikarmótaröð fullorðinna sem eru 2-4 yfir árið og var 
farið af stað með árið 1996, sem og bikarmótaröð unglinga (12-17 ára) sem fyrst var 
keppt á árið 2006, hafa keppendur öðlast mun fyrr keppnisreynslu sem þeim er svo 
nauðsynleg þegar komið er á erlend mót. 
Sífellt stækkandi hópur íslenskra keppnismanna hefur sótt alþjóðleg mót undanfarin ár 
og náð þar ágætis árangri. Yngri keppendur eru farnir að sækja alþjóðleg mót í mun 
ríkari mæli, og verða þannig mun betur í stakk búin til að ná árangri á erlendri grundu 
en áður hefur þekkst. 
 

Afrek 
 
 
Afrek telst vera að komst í fimm manna úrslit á sterkustu opnu alþjóðamótunum, svo 
sem Opna enska, franska, þýska, hollenska o.s.frv, 1-3 sæti á millisterkum mótum, þar 
með talið Norðurlandamót, í 16 manna úrslit á Evrópumótum og Heimsmeistaramótum, 
hvort sem um er að ræða unglingamót eða fullorðinsmót. 
Hvernig á að ná þessum markmiðum 
• Innan KAÍ skal starfa Landsliðsnefnd, valin af stjórn KAÍ, til að halda utan um 
landsliðsmál. 
• Það skulu vera starfandi landsliðsþjálfarar bæði fyrir Kata- og Kumite lið. 
• Landsliðþjálfara þurfa að hafa skipulagðar landsliðsæfingar allan ársins hring, bæði 
opnar og lokaðar. 
• Starfandi fullorðinslandslið og unglingalandslið. 
• Senda á keppendur frá u.þ.b. 13 ára aldri á alþjóðleg mót þannig að þau öðlist þá 
keppnisreynslu sem til þarf til að ná árangri á erlendri grundu. Unglingalandslið fari 
utan í keppni a.m.k. 2 sinnum á ári og fullorðins 3 sinnum eða oftar. 
• Stefnt er að því að þeir einstaklingar sem eru valdir í landslið, hafi aðgang og vinna 
með sérfræðingum á sviðum líkamsuppbyggingar, íþróttasálfræði, næringarfræði og 
heilsuverndar. 
• KAÍ getur styrkt unga keppendur til að sækja alþjóðleg mót þótt ekki séu þeir komnir í 
landslið enda hafi þeir sýnt metnað og mætt á opnar landsliðsæfingar KAÍ eftir þeim 
viðmiðunum sem landsliðsnefnd setur hverju sinni. 
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Skipulag 
 
Karatesamband Íslands fer með málefni íþróttarinnar gagnvart ÍSÍ og er aðili að 
Norræna karatesambandinu (NKF), Karatesambandi Smáþjóða í Evrópu 
(SSEKF), Karatesambandi Evrópu (EKF), Alþjóða karatesambandinu (WKF) og er 
viðurkennt af Alþjóða Ólympíunefndinni, IOC. 
Landsliðsþjálfari í samvinnu við landsliðsnefnd ber ábyrgð á að fylgja stefnu 
sambandsins í þeim málum sem honum er úthlutað. Hann sér um að undirbúa 
keppendur fyrir þau verkefni sem á undan hafa verið talin og ná þeim markmiðum sem 
koma fram í afreksstefnunni. Val á keppendum er undir honum komið og vinnur hann í 
samvinnu við landsliðsnefnd KAÍ hverju sinni. 
 

Landsliðshópur 
 
Til að komast í landslið Íslands í karate þurfa keppendur að hafa fengið boð frá 
landsliðsþjálfara. 
Landsliðsþjálfarar velja í landsliðshóp. 
Keppandi mætir a.m.k. á 70% skipulagðra samæfinga á vegum landsliðsnefndar á 
hverju misseri 
Keppandi stenst þolprófi sett af landsliðsþjálfara. 
Keppandi vinnur sjálfstætt í æfinga- og keppnisáætlun sinni og fer reglulega yfir hana 
með landsliðsþjálfara/landsliðsnefnd. 
 

Verkefni 2018-2021 
Hér eru upptalin þau verkefni sem stefnt er að ef fjárhagur leyfir og keppendur hafa 
sýnt árangur sem uppfyllir skilyrði til þátttöku í erlendum verkefnum. Verkefni geta fallið 
niður ef ekki er til nægilegt fjármagn. 
 
Verkefni 2020 
Olympíuleikar í ágúst, Tokio 
Evrópumeistaramót unglinga, í febrúar Ungverjalandi 
Norðurlandameistaramót, í nóvember í Noregi 
Smáþjóðamót Evrópu í karate í september í Lichtenstein 
Opin mót í Evrópu 
Opin mót á Norðurlöndum 
Reykjavík International Games – Karate 
 
Verkefni 2021 
Heimsmeistaramót ungmenna í október 
Evrópumeistaramót unglinga, í febrúar í Finnlandi 
Evrópumeistaramót fullorðinna, í maí í Svíþjóð 
Smáþjóðaleikarnir í Andorra, GSSE 
Norðurlandameistaramót, í Lettlandi 
Smáþjóðamót Evrópu í karate, í september 
Opin mót í Evrópu 
Opin mót á Norðurlöndum 
Reykjavík International Games – Karate 
 
Verkefni 2022 
Heimsmeistaramót fullorðinna, í október, Ungverjalandi 
Evrópumeistaramót unglinga, í febrúar 
Evrópumeistaramót fullorðinna, í maí, Tyrklandi 
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Youth Olympic Games, Senegal 
Norðurlandameistaramót, Svíþjóð 
Smáþjóðamót Evrópu í karate, í september 
Opin mót í Evrópu 
Opin mót á Norðurlöndum 
Reykjavík International Games – Karate 
 
Verkefni 2023 
Heimsmeistaramót ungmenna í október 
Evrópumeistaramót unglinga 
Evrópumeistaramót fullorðinna 
Norðurlandameistaramót 
Smáþjóðamót Evrópu í karate 
Opin mót í Evrópu 
Opin mót á Norðurlöndum 
Reykjavík International Games – Karate 
 

Fjármögnun 
 
Landsliðsverkefni eru fjármögnuð með afreksstyrkjum frá Afrekssjóði ÍSÍ, með Lottó 
tekjum, af öðrum tekjum sambandsins og með styrkjum frá styrktaraðilum. Einnig 
greiða keppendur hluta kostnaðar við hverja ferð. 
 

Fagteymi 
 
Vegna smæðar sambandsins er ekki starfandi fagteymi hjá Karatesambandinu. 
Sambandið mun aðstoða keppendur með að útvega sjúkraþjálfara og íþróttasálfræðing 
eftir þörfum. Stefnt er að því að nýta sameiginlegt teymi ÍSÍ þegar því verður komið á 
fót. 
 

Endurmat 
 
Landsliðsþjálfari/landsliðsnefnd skilar stjórn KAÍ skýrslu á ári hverju þar sem síðasta ár 
er skoðað með tilliti til árangurs, eftirfylgni og áætlana. Landsliðsnefnd og stjórn meta 
stöðuna og halda eða breyta áætlunum hverju sinni. 
 

Aðilar og ábyrgð 
 
Stjórn KAÍ hefur alla umsjón og ber ábyrgð á afreksstefnu sambandsins. Beinir aðilar 
að afreksstefnunni eru: Stjórn KAÍ, landsliðsnefnd, sérþjálfarar, karatefélögin og 
keppendur. KAÍ skal kynna keppendum hlutverk þeirra og væntingar sem gerðar eru til 
þeirra sem valdir eru í landslið sambandsins. KAÍ skal vinna að því að virkja það fólk 
sem kemur að afreksstefnunni, til að vinna jafnframt með hóp ungra og upprennandi 
afreksmanna. 
 
Samþykkt á Karateþingi 16. Febrúar 2020. 
 

REGLUGERÐIR 
 



Karatesamband Íslands 

34. Ársþing KAÍ                                               28. febrúar 2021                                                  
32 

REGLUR UM ÍSLANDSMEISTARAMÓT Í KARATE. 

Almennar reglur. 

1. gr. Íslandsmeistaramót í Karate skal vera fimmskipt, Kata og Kumite fullorðinna, Kata og Kumite 

unglinga og Kata barna. Framkvæmdaraðili skal vera Mótanefnd KAÍ. Félag sem sendir keppendur á 

mót á vegum KAÍ skal tilnefna nefndarmann í Mótanefnd KAÍ í upphafi keppnistímabils. Ef 

mótanefnd er ekki skipuð skal formaður KAÍ, varaformaður og gjaldkeri skipa nefndina. 

2. gr. Íslandsmeistaramót unglinga í Kumite skal haldið í október og Íslandsmeistaramót fullorðinna í 

Kumite skal haldið í nóvember ár hvert. Íslandsmeistaramót fullorðinna í Kata skal haldið í mars ár 

hvert. Íslandsmeistaramót barna í Kata skal haldið í mars eða apríl ár hvert. Íslandsmeistaramót 

unglinga í Kata skal haldið í mars eða apríl ár hvart. Ef sérstaklega stendur á getur mótanefnd eða 

stjórn KAÍ breytt mótstíma frá því sem að ofan greinir. Mótanefnd er heimilt að fela einstökum 

félögum að halda utan um framkvæmd einstakra móta, s.s. að útvega aðstöðu, starfsfólk o.s.frv. 

3. gr. Tilkynna skal dagsetningu mótanna og dagskráratriði þeirra með minnst 14 daga fyrirvara til 

allra karatefélaga og -deilda innan ÍSÍ. Þar skal m.a. taka fram þátttökugjald. Þátttökutilkynningar 

skulu berast frá félögunum eigi síðar en 2 dögum fyrir mótið, en þó getur mótanefnd ákveðið að hafa 

þann tíma annan. Greiðsla þátttökugjalda, eða staðfesting greiðslu, skal fylgja tilkynningum 

félaganna. 

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 keppenda frá hverju félagi í hverri grein. Það skulu þó 

aldrei vera færri en tveir í einstaklingsgreinum. Dómaranefnd skal skipa aðaldómara á komandi móti 

og skal mótanefnd tilgreina hann í tilkynningu til félaganna. 

Starfsfólk. 

6. gr. Á hverjum velli skulu vera kynnir, ritari, aðstoðarmaður ritara, tímavörður og vallarstjóri. Ef 

keppt er á tveimur eða fleiri völlum á móti skal tilnefna yfirdómara og mótsstjóra. Þeir sjá um að 

framkvæmd móts gangi hratt og vel fyrir sig. Á kumitemótunum skal vera læknir eða 

hjúkrunarfræðingur 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 með tilskilin réttindi viðurkennd af KAÍ fyrir 

hverja 5 keppendur eða hluta af þeim fjölda. Starfsmenn og keppendur skulu bera einkennismerki og 

keppnissvæðið skal afgirt frá áhorfendum. Á Íslandsmeistaramótum barna- og unglinga 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, halda liðstjóra eða tilnefna 
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dómara. Nýtt félag sem hefur þátttöku í mótum á vegum KAÍ hefur undanþágu í 3 ár til að útvega 

réttindadómara. Að þeim tíma liðnum skal félagið sektað eða vísað frá keppni ef það getur ekki 

uppfylt skilyrði þátttökuréttar. 

Keppendur. 

7. gr. Keppendur á Íslandsmeistaramótum barna- og unglinga skulu vera komnir á mótsstað a.m.k. 

30 mínútum áður en keppni hefst, en á Íslandsmeistaramótum fullorðinna skulu keppendur vera 

komnir á mótsstað a.m.k. 30 mínútum áður en keppni hefst í þeirra keppnisflokki. Sé 

Íslandsmeistaramót barna eða unglinga mjög fjölmennt getur mótanefnd skipt því upp í 2 hluta og 

þurfa þá keppendur að vera komnir á mótsstað a.m.k. 30 mínútum áður en keppni hefst í þeirra 

hluta. Til að öðlast þátttökurétt á kumitemóti þarf að standast viktun í viðkomandi þyngdarflokki. Að 

jafnaði er viktað kvöld fyrir mót. Þeir sem ekki standast skráða vikt öðlast ekki þátttökurétt. Keppandi 

getur verið liðsstjóri á móti ef hann er skráður sem slíkur áður en skráningarfresti lýkur. 

Keppnin. 

8. gr. Í upphafi móts kallar aðaldómari saman aðra dómara, heldur dómarafund og skipar þá í stöður. 

9. gr. Á Íslandsmeistaramóti fullorðinna í Kata skal keppt í eftirfarandi greinum: 

Kata kvenna. 

Kata karla. 

Hópkata kvenna (3ja kvenna sveitir). 

Hópkata karla (3ja manna sveitir). 

Á Íslandsmeistaramóti fullorðinna í Kumite skal keppt í eftirfarandi greinum: 

Kumite kvenna, -61 kg. 

Kumite kvenna, +61 kg. 

Kumite kvenna, opinn flokkur. 

Kumite karla, -60 kg. 

Kumite karla, -67 kg. 

Kumite karla, -75 kg. 

Kumite karla, -84 kg. 

Kumite karla, +84 kg 

Kumite karla, opinn flokkur. 

Liðakeppni karla (3 manna sveitir). 

Liðakeppni kvenna (3 kvenna sveitir). 

Á Íslandsmeistaramóti unglinga í Kumite skal keppt í eftirfarandi greinum: 
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Kumite pilta 12 ára. 

Kumite pilta 13 ára. 

Kumite pilta 14 og 15 ára -63 kg*. 

Kumite pilta 14 og 15 ára +63 kg*. 

Kumite pilta 16 og 17 ára -68 kg*. 

Kumite pilta 16 og 17 ára +68 kg*. 

Kumite stúlkna 12 og 13 ára. 

Kumite stúlkna 14 og 15 ára -54 kg*. 

Kumite stúlkna 14 og 15 ára +54 kg*. 

Kumite stúlkna 16 og 17 ára -59 kg*. 

Kumite stúlkna 16 og 17 ára +59 kg*. 

* ef fjöldi keppenda leyfir skiptingu. 

Á Íslandsmeistaramóti unglinga í Kata skal keppt í eftirfarandi greinum: 

Kata stúlkur 12 ára. 

Kata stúlkur 13 ára. 

Kata stúlkur 14 ára. 

Kata stúlkur 15 ára. 

Kata stúlkur 16 og 17 ára. 

Kata piltar 12 ára. 

Kata piltar 13 ára. 

Kata piltar 14 ára. 

Kata piltar 15 ára. 

Kata piltar 16 og 17 ára. 

Hópkata táninga 12 og 13 ára. 

Hópkata táninga 14 og 15 ára. 

Hópkata táninga 16 og 17 ára. 

Á Meistaramóti barna í Kata skal keppt í eftirfarandi greinum: 

Kata stúlkna 8 ára og yngri. 

Kata stúlkna 9 ára. 

Kata stúlkna 10 ára. 

Kata stúlkna 11 ára. 

Kata pilta 8 ára og yngri. 

Kata pilta 9 ára. 

Kata pilta 10 ára. 
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Kata pilta 11 ára. 

Hópkata barna 9 ára og yngri. 

Hópkata barna 10 og 11 ára. 

Á meistaramótum barna og unglinga skal miðað við fæðingarár. Þar skulu keppendur hafa æft 

karate í 1. ár hið minnsta. Í hópkata skal sveit keppa í þeim aldursflokki sem elsti keppandi sveitar 

skyldi keppa í. Barnamótið er fyrir börn 11 ára og yngri en unglingamótið fyrir 12 til 17 ára. 

Lágmarksaldur keppenda á mótum fullorðinna skal vera 16 ára í kata og í þyngdarflokkum í kumite 

en 18 ára í opnum flokki í kumite og í liðakeppni í kumite, miða skal við fæðingarár. Tilgreina þarf 

nöfn þeirra keppenda sem taka þátt í hópkata eða liðakeppni í kumite og í hvaða liði viðkomandi er 

ef hans þátttökufélag sendir fleiri en eitt lið í viðkomandi grein. Notast skal við flaggadómgæslu á 

barnamótum í kata. 

10. gr. Íslandsmeistaraverðlaun skulu vera fyrir 1. sæti, verðlaunagripur eða gylltur peningur, fyrir 

annað sæti silfurlitaður peningur og það þriðja bronslitaður peningur. Þegar keppt er eftir 

uppreisnarfyrirkomulagi er ekki keppt um 3ja sæti heldur skal veita tvenn bronsverðlaun. Ef 

keppendur eru 3 keppa allir við alla. Veitt eru gull, silfur og bronsverðlaun fyrir 1. – 3. sæti. 

Sigurvegari er sá sem hefur flesta bardagasigra. Ef tveir eða fleiri keppendur hafa sama fjölda sigra 

er sigurinn þess keppanda sem sigraði innbirgðisviðureign þeirra. Ef enn er jafnt sigrar sá sem hefur 

skorað flest stig úr bæði sigur- og tapbardögum. Íslandsmeistarar í sveitakeppnum fá auk þess til 

varðveislu farandbikar í eitt ár. Á meistaramótum barna og unglinga skal verðlauna það félag sem 

fær flest stig með farandbikar til varðveislu en einnig annan minni áritaðan til eignar. 

11. gr. Á Íslandsmeistaramótum í kata skal keppt eftir útsláttarfyrirkomulagi. Keppt skal eftir 

keppnisreglum WKF þar sem því verður við komið. Á Íslandsmeistaramóti unglinga í kata mega 

keppendur í flokkum pilta og stúlkna, 13 ára og yngri, sýna sömu kata aftur. Það sama á við um 

keppendur á Íslandsmeistaramóti barna í kata. Keppa skal til úrslita til að ákvarða fyrsta og annað 

sæti en tveir keppendur geta verið í þriðja sæti. Ef ekki skrá sig til leiks fleiri en tveir keppendur eða 

lið, fellur keppni niður í þeirri grein. Keppanda í þeim flokki er þá heimilt að keppa í næsta flokki fyrir 

ofan í þyngd eða aldri. 

12. gr. Á íslandsmeistaramótum í kumite 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 allir keppa við alla. Keppni um þriðja sætið skal hagað 

þannig að þeir sem 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 ákveðið að láta liðin 

keppa innbyrðis eftir öðrum reglum. 
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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, fundir, úrslit og skýrslur. 

14. gr. Mótanefnd skal sjá um að fáanlegar séu skriflegar upplýsingar um úrslit mótsins, í síðasta lagi 

daginn eftir mótið. Skýrslu um mótið skal senda stjórn KAÍ innan mánaðar eftir að mótinu lýkur. 

15. gr. Kærur um framkvæmd móts eða ákvarðanir mótanefndar varðandi mótin, skulu berst 

áfríunarnefnd í síðasta lagi 48 tímum eftir lok móts. Kærur skulu vera skriflegar. Kærur varðandi 

atvik, sem eiga sér stað fyrir mót skulu afgreiddar innan sólarhrings frá því þær berast. Eyðublað 

fyrir kæru á móti. Áfríunarnefnd skal jafnóðum taka afstöðu til kæra sem berst á eða fyrir mót og 

geta varðað úrslit eða lögmæti mótsins. Áfríunarnefnd skal annars taka afstöðu til kæra innan viku 

frá því að kæra berst. Kæranda skal skýrt frá úrlausn áfríunarnefndar munnlega, en kærandi getur 

óskað eftir skriflegri niðurstöðu. Niðurstaða í úrlausn áfríunarnefnd skal stuttlega rökstudd, þó er ekki 

þörf ítarlegs rökstuðnings varðandi kærur sem afstaða er tekin til á mótunum sjálfum, nægir þá oft að 

vísa til lagaákvæðis. Úrlausnir áfríunarnefnd eru kæranlegar til dómstóls ÍSÍ í viku eftir að kæranda 

berst vitneskja um niðurstöðu hennar. 

16. gr. Mótanefnd er heimilt að sekta þau félög eða vísa frá móti, sem ekki senda starfsmenn, 

dómara eða liðsstjóra á mót samkvæmt reglum þessum. Sektir geta verið allt að fimmföld upphæð 

samanlagðs þátttökugjalds fyrir alla keppendur sem skráðir eru frá félaginu. Mótanefnd er heimilt að 

meina þeim félögum að taka þátt á móti er ekki uppfylla skilyrðin eða 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 14 daga 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 agabrotið er fólgið, einnig skal nefna vitni ef einhver eru. 

18. gr. Ekki má mótmæla dómi við dómara. Ef dómaragjörð virðist brjóta gegn reglunum, hafa 

formaður viðkomandi félags eða liðstjóri keppanda einir rétt til að mótmæla. Mótmælin verða að 

berast til Yfirdómara viðkomandi móts. Þegar þar að kemur, mun dómaranefnd KAÍ fara yfir 

aðstæður sem leiddu til mótmælanna. Eftir að hafa tekið tillit til allra staðreynda sem fyrir liggja munu 

þeir skila skýrslu til stjórnar KAÍ og viðkomandi aðila. 

19. gr. Í úrslitum eftir mót er mótanefnd skylt að birta úrslit móts með stigagjöf félaga, þannig að 

félag fær 3 stig fyrir 1 sæti, 2 stig fyrir 2 sæti og 1 fyrir 3 sæti. Fyrir liðakeppni í kata og kumite skal 

reikna tvöföld stig fyrir hvert sæti. 
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20. gr. Að öðru leiti 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 KAÍ skriflega með ábyrgðarbréfi eða öðrum sannanlegum 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, eru t.d. ekki skriflegar eða undirritun félagans/forráðamannsins skortir, 

skulu ekki teknar gildar fyrr en úr hefur verið bætt með sannanlegum hætti. Með tilkynningum 

félaganna um þátttakendur á mót skal fylgja tilkynning um öll félagaskipti sem átt hafa sér stað á 

undangengnu tímabili, og ekki er þegar búið að tilkynna um. 

Samþykkt á 8. Karateþingi 19. mars 1991. 

Síðast breytt af stjórn KAÍ 28. september 2019. 
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REGLUR UM FÉLAGSSKIPTI 

1. Hlutgengi. 

Hlutgengur til þátttöku í mótum á vegum KAÍ er hver sá aðili sem er félagsbundinn 

í félagi innan KAÍ og uppfyllir að öðru leyti hlutgengisreglur ÍSÍ á hverjum tíma. 

2. Almennt um félagsskipti 

Öll félagsskipti, 14 ára og eldri, skal tilkynna KAÍ skriflega á þar til gert eyðublað. 

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. 

3. Framkvæmd félagaskipta 

 

3.1 Öll félagaskipti skulu fara fram á þar til gerðu eyðublaði útgefnu af KAÍ. Eyðublað 

fyrir Félagsskipti skal undirritað af viðkomandi félagsmanni, félagi sem gengið er úr og 

félagi sem gengið er í. Undirritun fulltrúa félagsdeildar sem gengið er úr staðfestir að 

viðkomandi félagsmaður hafi engar skuldbindingar við sitt fyrra félag. Hafi félagsmaður 

einhverjar skuldbindingar við sitt fyrra félag er því félagi heimilt að hafna félagsskiptunum. 

Tilkynningar sem ekki uppfylla ofangreind skilyrði, eru t.d. ekki skriflegar eða undirritun 

félagans/forráðamannsins skortir, skulu ekki teknar gildar fyrr en úr hefur verið bætt með 

sannanlegum hætti. 

 

3.2 Stjórn KAÍ er ekki heimilt að staðfesta félagsskipti fyrr en undirskriftir umsækjenda og 

staðfesting félaga sem hlut eiga að máli liggur fyrir. Þegar stjórn KAÍ hefur staðfest 

félagaskiptin öðlast viðkomandi aðili keppnisheimild með sínu nýja félagi. Upplýsingar um 

félagaskipti skulu birtar á heimsíðu KAÍ þegar þau hafa verið samþykkt. 

4. Úrskurðar- og umsagnaraðili 

Stjórn KAÍ er úrskurðaaðili í deilum sem upp koma varðandi félagaskipti. Úrskurði geta 

aðilar áfrýjað til dómstóls ÍSÍ. Að öðru leyti en að framan greinir vísast til almennra reglna 

ÍSÍ um móta- og keppendareglur sem í gildi eru á hverjum tíma. 

Samþykkt á karateþingi 22. febrúar 2014 

REGLUR UM BIKARMÓT Í KARATE. 

Almennar reglur. 
1. gr. Árlega skal halda Bikarmót KAÍ í kumite og kata. Hvert bikartímabil er almanaksárið. 
Bikarmótinu skal skipta í einn, tvo, þrjá eða fjóra hluta fyrirfram. Keppt skal í tveimur flokkum í 
hverjum hluta mótsins í kumite, opnum flokki kvenna og opnum flokki karla og tveimur flokkum í 
kata, flokki karla annars vegar og flokki kvenna hins vegar. 
 
2. gr. Eftir hvern hluta skal gefa 10 stig fyrir fyrsta sæti, 8 stig fyrir annað sæti, 6 stig fyrir tvö 
þriðjasæti og 3 stig fyrir að tapa bardaga um þriðja sæti. Ef keppendur eru 3 keppa allir við alla og 
skal gefa 10 stig fyrir fyrsta sæti, 8 stig fyrir annað sæti og 6 stig fyrir þriðja sæti. Ef einungis einn 
keppandi mætir í tilteknum flokki skal hann fá 10 stig, enda hafi hann farið ósigraður frá móti. Hægt 
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er að keppa bæði í kata og kumite og leggjast þá stigin úr greinunum tveim saman. Eftir að öllum 
Bikarmótum tímabilsins er lokið skulu 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. 
 
3. gr. Lágmarksaldur keppenda á bikarmótum skal vera 16 ár og skal miða við fæðingarár. 
Mótanefnd hefur heimild til að veita undanþágur frá aldursreglu. 
 
4. gr. Hverju þátttökufélagi er skylt að tilnefna 1 starfsmann fyrir hverja 10 keppendur eða hluta af 
þeim fjölda og a.m.k. einn dómara með tilskilin réttindi viðurkennd af KAÍ. 
 
5. gr Að öðru leyti skal fylgja reglugerð um Íslandsmeistaramót í Karate. 
 
Samþykkt af stjórn KAÍ í ágúst 2017. 

REGLUR UM GRAND PRIX MÓT Í KARATE. 

Almennar reglur. 

1. gr. Árlega skal halda Grand Prix mót KAÍ í kumite og kata. Hvert tímabil er almanaksárið. Grand 

Prix mótinu skal skipta í einn, tvo, þrjá eða fjóra hluta fyrirfram. Keppt skal í hverjum hluta mótsins í 

kata og kumite. Grand Prix mót eru fyrir unglinga 12 til 17 ára og skal miðað við fæðingarár. 

 

2. gr. Á Grand Prix móti í Karate skal keppt í eftirfarandi greinum: 

Kata stúlkna 12 ára. 

Kata stúlkna 13 ára. 

Kata stúlkna 14 og 15 ára. 

Kata stúlkna 16 og 17 ára. 

Kumite telpna 12 og 13 ára. 

Kumite stúlkna 14 og 15 ára. 

Kumite stúlkna 16 og 17 ára. 

Kata pilta 12 ára. 

Kata pilta 13 ára. 

Kata pilta 14 og 15 ára. 

Kata pilta 16 og 17 ára. 

Kumite pilta 12 ára. 

Kumite pilta 13 ára. 

Kumite pilta 14 ára. 

Kumite pilta 15 ára. 

Kumite pilta 16 og 17 ára. 

3. gr. Skrá og greiða þarf þátttökugjald fyrir hvern keppanda. Keppendur keppa í sama flokki alla 

mótaröðina og skal miðað við fæðingarár í upphafi mótaraðar. Skráningu skal vera lokið 7 dögum 

fyrir mót og skal skrá fæðingarár og þyngd. Mótanefndin getur skipt upp stórum flokkum eða breytt 
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flokkum í þyngdarflokka innan t.d. tveggja ára. 

4. gr. Eftir hvern hluta skal gefa 10 stig fyrir fyrsta sæti, 8 stig fyrir annað sæti, 6 stig fyrir tvö þriðju 

sæti, 3 stig fyrir að tapa bardaga um þriðja sæti. Ef keppendur eru 3 keppa allir við alla og skal gefa 

10 stig fyrir fyrsta sæti, 8 stig fyrir annað sæti og 6 stig fyrir þriðja sæti. Ef einungis einn keppandi 

mætir í tilteknum flokki skal hann fá 10 stig, enda hafi hann farið ósigraður frá móti. Veitt eru 

verðlaun fyrir fyrsta sæti, annað sæti og tvö þriðju sæti á hverju móti. Eftir að öllum Grand Prix 

mótum tímabilsins er lokið skal þremur stigahæstu keppendunum í hverri grein veitt verðlaun. Séu 

tveir einstaklingar jafnir að stigum í lok Grand Prix keppninnar vinnur sá er oftar var í fyrsta sæti. Sé 

enn jafnt vinnur sá er oftar hefur verið í öðru sæti og svo framvegis. 

 

5. gr. Mótanefnd KAÍ sér um framkvæmd Grand Prix móta KAÍ. Mótanefnd er heimilt að fela 

einstökum félögum að halda utan um framkvæmd einstakra móta, s.s. að útvega aðstöðu, starfsfólk 

o.s.frv. 

 

6. gr. Hverju þátttökufélagi er skylt að tilnefna 1 starfsmann fyrir hverja 10 keppendur eða hluta af 

þeim fjölda og a.m.k. einn dómara með tilskilin réttindi viðurkennd af KAÍ. 

 

7. gr Að öðru leyti skal fylgja reglugerð um Íslandsmeistaramót í Karate. 

 

Samþykkt af stjórn KAÍ í ágúst 2017. 

 

REGLUR UM KARATEDÓMARA. 

Almennar reglur. 

1. gr. Dómaranefnd KAÍ, skipuð þremur hæfum mönnum af stjórn KAÍ til eins árs í senn ákveður 

réttindi dómara. Dómaranefnd skal úthluta dómurum réttindi eftir getu og þekkingu þeirra, bæði í 

kata og kumite, fyrst sem B-meðdómari, þá A-meðdómari, B-dómari og loks A-dómari. Karatedómari 

nefnist sá sem hefur bæði A-dómararéttindi í kata og kumite. Nefndin skal halda 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. A-meðdómarar hafa rétt til þess að vera aðaldómarar á 

innanfélagsmótum og meðdómarar á héraðsmótum. B-dómarar hafa rétt til að vera aðaldómarar á 

héraðsmótum og meðdómarar á Íslandsmeistara-mótum. A-dómarar skulu vera aðaldómarar á 

Íslandsmeistaramótum. Héraðsmót kallast mót þar sem keppendur koma úr fleiri en einu félagi. 

2. gr. Til að öðlast réttindi sem Karatedómari þarf viðkomandi að hafa 1. Dan gráðu eða hærri og að 

vera orðinn 22 ára. 
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Dómari í kata og kumite þarf að vera með 1. kyu gráðu eða hærri og orðinn 18 ára. 

Meðdómari í kata og kumite þarf að vera með 3. kyu gráðu eða hærri og orðinn 16 ára. 

3. gr. Öll dómararéttindi gilda í þrjú ár en halda verður þeim við með því að sækja námskeið og 

dæma reglulega á mótum á vegum KAÍ. Dómarar þurfa að dæma minnst tvisvar á ári og meðdómara 

einu sinni á ári til að halda kata og kumite réttindum sínum. 

Dómarnefnd má uppfæra réttindi úr B í A án þess viðkomandi farið í nýtt próf ef hann hefur dæmt 

reglulega og staðið sig á A-stigi. 

Til að standast skriflegt próf þarf yfir 90% rétt svör til að ná dómararéttindum og yfir 85% rétt svör til 

að ná meðdómararéttindum. 

Einnig þarf að standast verklegt próf að mati dómaranefndar.” 

Samþykkt af stjórn KAÍ 28. september 2019 

 

FERÐAREGLUR KAÍ 

Reglur í keppnisferðum Karatesamband Íslands 

Keppendur 

1. Keppendur í ferð á vegum Karatesamband Íslands (KAÍ) skulu í hvívetna sýna góða hegðun, 

almenna kurteisi og vera landi og þjóð til sóma. 

2. Keppendur skulu ávallt sýna íþróttamannslega framkomu jafnt utan sem innan vallar. 

3. Keppendur skulu lúta þeim reglum sem fararstjórar og þjálfarar setja, enda miða þær að því að 

skapa góða ímynd, ná árangri og efla liðsheild. 

4. Keppendur skulu umgangast ferðaföt KAÍ af virðingu. 

5. Keppendur bera ábyrgð á persónulegum eigum sínum. Óski keppendur eftir að koma með dýr 

raftæki er það á þeirra ábyrgð en keppandi skal virða þá takmörkun á notkun á slíkum tækjum sem 

fararstjóri setur. 

6. Keppendur, fararstjórar og þjálfarar skulu kappkosta að hafa heilbrigt líferni í fyrirrúmi á 

ferðalögum, þar með talið hvað varðar svefn og næringu. 

7. Keppendum er bannað að neyta áfengis, tóbaks eða annarra vímuefna í keppnisferðum á vegum 

KAÍ. Íslensk lög gilda í keppnisferðum um neyslu ávana- og fíkniefna. 

8. Keppendur skulu ávallt halda hópinn á meðan á ferð stendur nema með leyfi fararstjóra. 

Foreldrar/forráðamenn keppenda geta ekki tekið keppanda út úr hópnum, nema með leyfi 

fararstjóra. 

9. Allir eiga að vera komnir í ró kl. 22 á kvöldin. Keppendum ber að ganga vel um gististaði á ferðum, 

ganga hljóðlega um og gæta þess að raska ekki ró annarra með hávaða og illri umgengni. 

10. Einungis foreldrum sem eru fararstjórar er heimilt að gista á gististað keppenda. 

11. Ef keppandi hefur einhverjar sérþarfir, s.s. hefur ofnæmi, er með svefnvandamál eða þarf að 

taka lyf skal fararstjóri látinn vita fyrir brottför. 
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12. Ef keppandi verður uppvís að broti á þessum reglum er heimilt að senda hann heim á kostnað 

keppandans. 

Fararstjórar  

1. Fararstjóri ber ábyrgð á sínum hópi og því skal hlýða honum. 

2. Fararstjórar skulu almennt vera til fyrirmyndar varðandi hegðun og snyrtimennsku. 

3. Fararstjóri ræður tilhögun ferðar. 

4. Einungis er ferðast með landslið KAÍ í faratækjum með viðurkenndum öryggisbúnaði og skal 

fararstjóri sjá um að farið sé að settum reglum og slíkur búnaður notaður. 

5. Fararstjórum og þeim sem aka með iðkendur í einkabifreiðum er óheimilt að neyta áfengis 

sólarhring áður en ferð hefst og þar til henni er lokið. 

6. Fararstjórum, dómurum og þjálfurum er óheimilt að neyta tóbaks í ferð þannig að keppendur sjái. 

Þjálfarar 

1. Þjálfarar annast alla faglega þátt sem tengjast keppendum og keppninni sjálfri. Kynna keppendum 

skipulag keppni og æfinga og sjá til þess að þeir séu stundvísir. Þeir leita til fararstjóra ef þörf krefur. 

2. Þjálfarar skuli ávalt vinna í samráði við fararstjóra, sem hefur lokaorðið ef kemur upp ágreiningur. 

3. Þjálfari ber ásamt fararstjóra, ábyrgð á keppendum utan vallar sem innan, á ferðalagi sem 

dvalarstað. Saman skipuleggja þeir matartíma, frjálsan tíma, ferðalög og annað. 

4. Þjálfari yfirfer búninga keppenda með góðum fyrirvara. 

5. Þjálfarar skulu í framkomu sinni og athöfnum vera góð fyrirmynd keppendum. 

Dómarar 

1.Dómarar skulu með framkomu sinni og athöfnum skapa góða ímynd útávið. 

2. Dómarar sem sendir eru á mót á vegum KAÍ, aðstoða þjálfara og fararstjóra með hópinn. 

Almennt um ferðir á vegum Karatesamband Íslands 

1. Leitast skal við að keppendur af sitt hvoru kyni gisti í aðskildu rými og að fararstjóri sem gisti með 

keppendum sé af sama kyni og þeir. 

2. Landsliðsnefnd ákveður fjölda fararstjóra og skal taka mið af tegund ferðar, aldri keppenda, 

ferðareynslu, áfangastað og öðru sem gæti haft áhrif á fjöldann. 

3. Leitast skal við að tilkynna um fyrirhugaða ferð erlendis með 2 mánaða fyrirvara. 

4. Landsliðsnefnd annast skipulagningu og framkvæmd við undirbúning ferða KAÍ í samráði við 

stjórn. Reglur þessar eru settar til að stuðla að bættum liðsanda og svo öllum hlutaðeigandi aðilum 

sé ljóst hvert hlutverk þeirra og ábyrgð eru og skulu þær kynntar öllum keppendum, foreldrum og 

fararstjórum áður en haldið er í keppnisferð. 

 

Samþykkt á karateþingi 24. febrúar 2018. 

 

REGLUR UM HEIÐURSVIÐURKENNINGAR 

HEIÐURSVIÐURKENNINGAR KAÍ 
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1. Heiðursmerki. 

1. Gullmerki KAÍ 

2. Silfurmerki KAÍ 

3. Borðfáni KAÍ 

Gull- og silfurmerki KAÍ eru barmmerki með einföldu merki Karatesambandsins eins og það er á 

hverjum tíma í gulli eða silfri. 

Borðfáni KAÍ er merki KAÍ á hvítum fleti og stofndagur KAÍ, 28. febrúar 1985, skráð fyrir neðan. 

Fáninn er tvöfaldur með kögri og snúru. Borðfáninn skal vera á stöng þegar hann er veittur. 

2. Viðurkenningar 

Gullmerki KAÍ skal einkum veitt einstaklingum sem um lengri tíma hafa unnið afburðagott starf fyrir 

karatehreyfinguna. 

Silfurmerki KAÍ skal veita þeim sem unnið hafa framúrskarandi gott starf að málefnum 

karatehreyfingarinnar. 

Borðfáni KAÍ skal veita félögum, einstaklingum og þeim samstarfsaðilum sem stjórn KAÍ ákveður 

hverju sinni. 

3. Heiðranir 

Stjórn KAÍ ákveður á stjórnarfundi, þar sem öll stjórnin er mætt, hverja skuli sæma heiðursmerki á ári 

hverju og um veitingu heiðursmerkis verður öll stjórnin að vera sammála. 

Veiting heiðursmerkja fer fram á stofndegi KAÍ, 28. febrúar, á Karateþingi eða við önnur tilefni er 

stjórn KAÍ ákveður. 

Samþykkt af stjórn KAÍ 10. ágúst 2017 

 

REGLUR UM BÚNINGA OG -MERKI KARATESAMBANDS ÍSLANDS. 

Almennar reglur. 

1. gr. Landsliðsbúninga Íslands í Karate er eingöngu heimilt að nota á 
landsliðsæfingum, á landsliðsferðum erlendis og þegar keppt er fyrir Íslands 
hönd innanlands.  
Í landsliðsferðum skal landsliðsfólk klæðast landsliðsbúningi.  

2. gr. Keppnisbúninga með Landsliðsmerki Íslands í Karate er eingöngu heimilt að 
nota á landsliðsæfingum, á landsliðsferðum erlendis og þegar keppt er fyrir 
Íslands hönd innanlands.  

3. gr. Fatnað með merki Karatesambands Íslands er eingöngu heimilt að nota þegar 
komið er opinberlega fram fyrir hönd Karatesambandsins, innanlands sem 
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erlendis.  

 Samþykkt af stjórn KAÍ, 18. mars 2011.  

VERÐLISTI SAMÞYKKTUR AF STJÓRN KAÍ 

Mótagjöld  Einstakl. – Lið 

ÍM Barna 2.500 kr - 3.500 kr 

ÍM Unglinga 2.500 kr - 3.500 kr 

ÍM Fullorðinna 4.000 kr - 6.000 kr 

GrandPrix mót 2.500 kr fyrir hvern flokk 

Bikarmót 3.000 kr fyrir hvern flokk 

RIG  3.000 kr fyrir hvern flokk 

Sektir *  

Vantar réttindadómara / aukadómara á mót 10.000 kr / 5.000 kr 

Vantar starfsmann á mót 5.000 kr 

Vantar yfirliðstjóra á mót 5.000 kr 

Kæra inn keppanda á mót 5.000 kr 

* Sektir verða þó aldrei meiri en fimmföld mótagjöld 
félags 

 

Gjald fyrir kæru á móti:  10.000 kr 

Lán á keppnisklukkum, flöggum, osfrv.: 0 kr 

Greitt fyrir dómgæslu réttindadómara: Undir 4 klst mót: 

5.000 
kr; yfir 4 klst mót: 10.000 kr 

 

Þátttökukostnaður keppenda á erlendri grundu 

Hlutur keppenda í Landsliðsferðum er 60 þúsund kr í hverri ferð. 

Flestir keppendur/félög hafa aðgang að styrkjum frá íþróttabandalögum eða 

héraðssamböndum vegna ferða á stærri mót. 
 
Samþykkt af stjórn KAÍ í desember 2019 
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Rekstrar- og efnahagsreikningur KAÍ 1/1 – 31/12 2020  
 

Rekstrarreikningur KAÍ 1/1-31/12 2020 
      

Tekjur  Skýring 1/1-31/12/20 1/1-31/12/19 breyting % 

11000 Ríkisstyrkur 1 2.950.000 2.950.000 0,0% 

11000 Útbreiðslustyrkur  3.434.527 2.780.344 23,5% 

11300 Lottó  6.064.722 4.167.925 45,5% 

11310 Afrekssjóður ÍSÍ  2.973.363 6.074.170 -51,0% 

12320 Endurgreiðsla v/YOG 2018  0 434.262   

15000 Tekjur af mótum 2 892.877 2.223.523 -59,8% 

17000 Auglýsingatekjur  239.182 859.461 -72,2% 

18000 Styrkur frá ÍTR  0 2.500.000   

22000 Árgjöld aðildarfélaga  0 2.222.000 -100,0% 

29000 Aðrar tekjur 3 1.260.000 4.495.000 -72,0% 

 Tekjur alls   17.814.671 28.706.685 -37,9% 

       

Gjöld       

31000 Laun og verktakagreiðslur 4 2.064.000 2.672.403 -22,8% 

37000 Áhöld og tæki 5 0 939.616 -100,0% 

41000 Ferðakostn. Innanlands 6 189.884 887.910 -78,6% 

42000 Ferðakostn. erlendis 7 2.895.230 11.610.863 -75,1% 

45000 Kostnaður við mótahald 8 1.989.013 8.716.864 -77,2% 

48000 Skrifstofuleiga hjá ÍSÍ 9 247.614 236.850 4,5% 

53000 Rekstur skrifstofu 9 936.396 1.443.463 -35,1% 

56000 Kynning, fræðsla og útbreiðsla 10 251.500 364.052   

57000 Dómarmál 10 545.119 1.204.187 -54,7% 

58000 Heilbrigðisteymi  50.000 195.000   

65000 Önnur gjöld 11 3.947 10.270 -61,6% 

70000 Erlend samskipti 12 341.685 543.752 -37,2% 

 Rekstrargjöld alls   9.514.388 28.825.230 -67,0% 

       

 Hagnaður/Tap f. afskriftir   8.300.283 -118.545 -7101,8% 

 Fjármagnstekjur  2.256 12.014 -81,2% 

 Afskriftir alls         

         

 Hagnaður/Tap   8.302.539 -106.531 -7893,5% 

      
Reikning þennan hef ég samið eftir hjálögðum gögnum ársins 2020   
Reykjavík, 1. febrúar 2021     

      
        
María Jensen, gjaldkeri KAÍ     

      
  Skýringar við rekstrarreikning         

  
     

1 Framlög og styrkir     

 Ríkisstyrkur  2.950.000   

 Útbreiðslustyrkur  3.434.527   

 Lottó  6.064.722   

 Afrekssjóður  2.973.363   

   15.422.612   
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2 Tekjur af mótum     

 RIG  323.377   

 ÍM-Barna  0   

 UM-Kata  0   

 ÍM-Kata  127.500   

 Grand Prix 1  340.000   

 Grand Prix 2  0   

 Grand Prix 3  0   

 UM-Kumite  0   

 ÍM-Kumite  0   

 Bikarmót 1  102.000   

 Bikarmót 2  0   

 Bikarmót 3  0   

   892.877   
3 Aðrar tekjur     

 Hlutur keppenda í landsliðsferðum 1.260.000   

   1.260.000   
4 Laun og verktakagreiðslur     

 Landsliðsþjálfarar  1.614.000   

 Erlendir þjálfarar  0   

 Formenn nefnda  450.000   

   2.064.000   
5 Áhöld og tæki     

 Landsliðsbúningar  0   

 Kort í lyftingar  0   

    0   
6 Ferðakostnaður innanlands     

 Akstur RIG  0   

 Gisting RIG  39.752   

 Flug RIG  83.007   

 Annað  67.125   

    189.884   
7 Ferðir erlendis     

 Akstur  117.029   

 Flug  1.552.881   

 Gisting  649.098   

 Uppihald  262.500   

 Þátttökugjöld  273.444   

 Annað  40.278   

   2.895.230   

      
7 Erlend mót sundurliðuð     

 Rhein Shiai  352.926   

 EM junior Budapest  1.280.860   

 Ishöj Open  1.123.513   

 Amsterdam Open  125.913   

 Önnur verkefni  12.018   

   2.895.230   

      
8 Kostnaður við mótahald     

 Verðlaunapeningar  140.420   

 Dómgæsla  495.000   

 Akstur  199.200   

 Matur  47.795   

 Sjúkrakostnaður  45.061   

 Sportdata  97.587   
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Annað  963.950   

   1.989.013   
9 Rekstur skrifstofu     

 Skrifstofuleiga ÍSÍ  247.614   

 Veitingar  108.600   

 Fundir erlendis  198.766   

 Tölvukostnaður  529.236   

 Annað  99.794   

    1.184.010   
10 Kynning, fræðsla , útbreiðsla     

 Dómaranámskeið  150.000   

 Flug  98.043   

 Gisting  141.154   

 Uppihald  90.000   

 Heilbrigðisteymi  50.000   

 Endurmenntun þjálfara  251.500   

 Annað  65.922   

    846.619   
11 Önnur gjöld     

 Bankakostnaður  3.837   

    3.837   
12 Erlend samskipti     

 WKF  216.765   

 EKF  124.920   

 NKF  0   

 SSEKF  0   

    341.685   
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Efnahagsreikningur 31/12/2020 
      

 EIGNIR  31.12.2020   

      
87000 Inneign hjá ÍSÍ   2.494.511   
87200 Skammtímaskuldir  -48.591   
87209 Afrekssjóður ÍSÍ  0   

 Skammtímakröfur alls  2.445.920   

      
88000 Handbært fé     
88210 Tékkareikningur 0515-26-5103  172.530   
88220 Sparireikningur 0515-14-104863  6.165.727   
88230 Mastercard  18.385   

 Handbært fé alls  6.356.642   
89999 Eignir alls   8.802.562   

      

 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ     
91000 Eigið fé 31/12/2019  500.023   

 Skammtímakröfur     

 Hagnaður/tap  8.302.539   

 Eigið fé 31/12/2020  8.802.562   
92003 Viðskiptaskuldir     
99999 Skuldir og eigið fé alls   8.802.562   

      

      
Við kjörnir skoðunarmenn höfum yfirfarið ársreikning Karatesambands Íslands (KAÍ)  
og ekkert fundið athugavert og leggjum til að hann verði samþykktur.   

      

      
Reykjavík 1. febrúar 2021     

      
     _    
Haukur Jónsson  Þorsteinn Yngvi Guðmundsson  

 


