Poängsystem Karatelandslaget Seniorer Kumite & Kata
Kvalificering till EM 2017
Tävling
Indiv.poäng SM 2017
Indiv.poäng Karate 1 Dubai Open
Indiv.poäng NM 2017
Lagpoäng NM 2017
Indiv.poäng Karate 1 Rabat, Marocco

Guld
3 p.
10 p
5 p.
2 p.
10 p

Silver
2 p.
8 p.
3 p.
1 p.
8 p.

Brons
1 p.
5 p.
1 p.
½ p.
5 p.

Matchvinst
Inga poäng
1,5 p. per match
½ p. per match
½ p. per match
1,5 p. per match

Inför kvalificeringen till Senior EM 2017 har vi också med en möjlighet för de unga
seniorerna att kvalificera sig via prestation på Kadett, Junior & U21 EM 2017. De som tar
medalj i U21 klasserna kumite och kata kommer via den prestationen klara kvalgränsen
och därmed vara uttagningsbara för ett eventuellt deltagande på Senior EM. Vi har också
valt att höja de relativa poängen på den sista deltävlingen för att premiera resultat
gjorda i nära anslutning till mästerskapet och som visar på utövarens formkurva inför
mästerskapet.
Poängen är individuella och gäller för specificerade tävlingar inför specificerade
mästerskap. På de tävlingar som ger poäng för vunna matcher adderas dessa vinster på
eventuella poäng erhållna för brons, silver eller guldmedalj under tävlingen.
Landslagsmedlemmar som blir uttagna att representera Sverige i lag på NM, EM eller VM
erhåller även poäng för vunna lag- matcher. Landslagsmedlemmar som inte blir uttagna
till kvalificeringstävlingar kan på eget initiativ och egen kostnad tävla för sin egen
förening och samla poäng till rankingsystemet.
I det nya poängsystemet finns det tre nivåer i bedömningen enligt nedan.
1. Direktkvalificering
En utövare har möjlighet att direktkvalificera sig till mästerskapet genom egen prestation.
Den utövare i respektive klass och kategori som har erhållit 13 poäng eller mer på
poänggivande tävlingar under kvalificeringssäsongen är direktkvalificerad till mästerskapet.
2. Kvalgräns
Utövare som har samlat ihop mellan 7-12 tävlingspoäng under kvalificeringssäsongen är
uttagningsbar till mästerskapet.
3. Coachpoäng
Alla utövare som har klarat kvalgräsen eller mer genom insamlade tävlingspoäng bedöms av
landslagsledningen inför mästerskapet och har då möjlighet att få 0 till 6 poäng adderade till
sina tävlingspoäng under följande kriterier:
a. Bedömning av medverkan och genomförande av läger under säsongen: 0-2 poäng
b. Bedömning av form och fysisk status: 0-2 poäng
c. Bedömning av prestation på genomförda tävlingar: 0-2 poäng
Sammantaget kan utövaren erhålla 6 ”coachpoäng” som kan läggas till de tävlingspoäng som
utövaren har erhållit under kvalificeringssäsongen.
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Rapportering av poäng och uttagning
Kvalificeringssystemet är framtaget främst för att rangordna landslagsmedlemmars prestation
och uttagningar till de stora mästerskapen på ett så rättvist sätt som möjligt. Dock ger det
också individer utanför landslaget en möjlighet att på eget bevåg genom att prestera på
dessa kvalificeringstävlingar ”slå sig in” i landslags- truppen och på det viset bli uttagningsbar
för landslagsrepresentation. En förutsättning är dock att individen ifråga uppfyller förbundets
uppställda krav på moral och etik enligt de avtal och föreskrifter som gäller för landslaget och
att man inte självmant har exkluderat sig från landslaget under den innevarande
kvalificeringsperioden, såvida inte särskilda skäl föreligger.
Rapporteringen av poängen sker av varje enskild individ själv till förbundskansliet. Resultat
och poäng ska kunna verifieras på ett betryggande sätt innan de publiceras. Poängen
presenteras på hemsidan så att alla tävlande, föreningar och andra intresserade kan följa
utvecklingen och konkurrensen blir öppen.
Uttagning till respektive mästerskap sker direkt efter sista poänggivande deltävling inför
respektive mästerskap.
Om två individer vid summering inför mästerskap (EM och VM) har samma antal poäng och
konkurrerar i samma viktklass eller kategori har Förbundskaptenen den utslagsgivande rösten
vid uttagning till mästerskapet.
Undantag: Finns det en person som lyckats ta individuellt guld på ett EM eller VM, så är denne
direktkvalificerad till nästa stora mästerskap genom sin prestation och går därigenom förbi
poängsystemet.
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