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ARAUDIA 
 

KARATE 2018 
 
 

Eusko Jaurlaritzako Kiroletako zuzendaritzak, Euskadiko Karate Federazioarekin 

elkarlanean, EUSKADIKO XXXVII. ESKOLARTEKO KIROL JOKOAK antolatuko 

ditu datorren 2018ko maiatzaren 26an,  Arrasate-Mondragoneko (Gipuzkoa) 

Musakola Udal Polikiroldegian, ondorengo araudiari jarraiki: 

 
 

1.   MODALITATEAK 
 

  Kata banakakoa maskulinoa eta femeninoa. 
 

  Kumite banakakoa maskulinoa eta femeninoa. 
 
 

2.   PARTAIDETZA 
 
 

Joko hauetan parte hartu ahal izango dute bere eskola kirolaren fitxa dagokion 

Lurralde Diputazioak emandako karate modalitatearen baitan bideratuta duten 

haurrek. Fitxa hori Jokoen egun berean aurkeztu beharko du partaide bakoitzak. 

 
2005-2004 urtetan jaiotako haurrak, modalitate guztietarako. 

 

  Kata banakakoa: Lurralde eta kategoria bakoitzeko 6 lehiakide. 
 

  Kumite banakakoa: lurralde, kategoria eta pisu bakoitzeko 4 lehiakide. 

 
 

2007-2006 urtetan jaiotako kimuak, modalitate guztietarako. 
 

  Kata banakakoa: Lurralde eta kategoria bakoitzeko 6 lehiakide. 
 

 
 

3.   PISUAK 
 

 
 

Kumite haurrak maskulinoa 
 

 

  - 36 kg 
 

  - 42 kg 
 

  - 48 kg 

  - 54 kg 
 

   - 60 kg 
 

  + 60 kg
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        Kumite haurrak femeninoa 
 

     - 37 kg                                                              

  - 42 kg 

 - 47 kg 

 - 52 kg 

   + 52 kg 
 

 

Pisuren batean partaide kopurua bikoa edo gutxiagokoa izaten bada, pisu hori 

ondorengo goragoko pisuarekin elkartuko da, salbuespena izanik berehalako 

beheragoko pisuarekin garatuko litzatekeen azken pisua, helburua haur guztien 

partaidetza bermatzea izango baita. 
 

 
4.   ARBITRAJEA 

 

 
 

Euskadiko Karate Federazioaren eta D.A.-ren arabera indarrean dagoen arbitraje 

araudia aplikatuko da, ondorengo berezitasunak kontuan hartuta. 
 

 
 

4.1. KATA Modalitatea 
 

 

               4.1.1. Kimuak kategoria. 

 
a. 2 puntuazio txanda garatuko dituzte eta 8 lehenak kanporaketa zuzeneko 

pool batean sartuko dira.  

b. Oinarrizko katen zerrendako katak garatuko di ra dominakoak ez 

diren txanda guztietan. 

c.   Lehen txandako Kata ezin izango da berriro errepikatu. 

d.   2. txandatik aurrera, kata errepikatu ahal izango dute, baina inoiz 

ez garatutako azkena. 

e.   Finaletarako eta hirugarren postuetarako Haurrak-Jubenilak zerrendako kata 

garatu ahal izango da. 

 
4.1.2 Haurrak kategoria. 

- 

 
a.   Lehenengo txandan garatutako kata oinarrizko katen zerrendakoa 

izango da eta ezin izango da berriro errepikatu. 

b. 2. txandatik aurrera, Jubenilak-Haurrak kategorietako katen zerrenda 

ofizialeko kata garatuko da. Kata errepikatu ahal izango da, baina inoiz ez 

garatutako azkena. 

c.   Finaletarako eta hirugarren postuetarako hautaketa askeko kata bat 

garatu ahal izango da.
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4.2  KUMITE Modalitatea 
 

 

Denbora.- 2 minutu. 

Puntuazioa.- Mugarik gabe, 6 puntuko 

diferentzia. Penalizazioa.- Zorroztasun 

Handiagoa. 

Babesak.-Jubenileko Derrigorrezkoak, homologatuak, ondorengoak izango dira: 
 

 

Eskularru txiki gorriak 

edo zuriak 

Zango-babes gorriak edo 

urdinak 

Kanpoko petoa 

Barrabil-babesa 

Aho-babesa 

Buru-babesa (kaskoa) 

Besaurre-babesa 

Bular-babes femeninoa (neskak)

 
 

5.   PISAKETA ETA KONTROLA 
 

 
 

Pisaketa txapelketaren egun berean egingo da, txapelketa abian jarri baino ordu erdi 

lehenago. Lehiakideren batek une horretan pisua ematen ez badu, automatikoki 

jokotik kanporatua izango da, ordeztua izateko edo pisua aldatzeko aukerarik gabe. 

 

Pisaketaren unean, karatekak dagokien diputazioko eskola kirol txartelarekin 

akreditatu beharko dira. 
 

 
 

6.   ARDURADUNAK 
 

 
 

Lurralde Federazio bakoitzak ordezkari bat izendatuko du inskripzioen egunerako; 

jokoetako Zuzendaritza Teknikoarekin kontaktatzeko pertsona izango da, edonolako 

argibide mota emateko solaskide esleitua hala nola bere lurraldeko lehiakideen 

arduraduna izanik, bai jokoetan eta bai sari banaketan. 

Coach eta/edo entrenatzaile ezberdinak txandalarekin txapelketa eremuan ezarri 

beharko dira; debekatuta dago kaleko arroparekin bertaratzea. 
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INSKRIPZIOAK 
 

Euskadiko Karate Federazioko egoitzan egin beharko dira 2018ko maiatzaren 22ko 

12:00ak baino lehen, orri ofiziala behar bezala betetzea zainduz. 

Dagokion Lurralde Federazioa arduratuko da bertan inskribatutako kideek jokoan parte 

hartzeko eskatutako baldintzak betetzen dituztela hala nola gurasoen baimenak eta 

txapelketan zehar irudiak hartzeko eskubidea bermatuta daudela ziurtatzeaz. 

 

 
 

7.   KIROL SARIAK 
 

Ondorengo sariak banatuko dira: 
 

 

  Domina edozein kategoria eta pisutan sailkatzen diren lehen, bigarren 

eta hirugarren postuko partaideentzat. 
 

 

                  8. USTEKABEEN AURREAN 
 

Nolanahiko lesio edo ustekaberen aurrean, instalazioan aurkitzen den organizazioak 

esleitutako pertsona arduradunari berehala jakinarazi beharko zaio. Pertsona honek 

eman beharreko urratsak jarraituko ditu. 
 

 
9.   AMAIERA OHARRA 

 

Araudi honetan barne hartzen ez diren auzi guztietarako, kontuan hartuko dira: 

a) Euskadiko Kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 LEGEA. 
 

b) Eskola Kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 DEKRETUA. 
 

c) Eskola kirolaren txapelketetako diziplina erregimenari buruzko 

uztailaren 23ko 391/2013 DEKRETUA. 

d) 2018ko urtarrilaren 10eko ORDENA, Hizkuntza Politika eta Kultura 

arloetako Aholkulariarena, zeinen arabera antolatuko den 2018. urterako 

Euskadiko XXXVII. Eskolarteko Kirol Jokoen edizioa. 

e) 2018ko urtarrilaren 16ko EBAZPENA, Kiroletako Zuzendariarena, zeinen 

arabera esleituko den 2018. urterako Euskadiko XXXVII. Eskolarteko Kirol 

Jokoen txapelketako epaile bakarra. 

f) Euskadiko Karate Federazioko Araudiaren eta DD.AA.-ren arabera xedatua. 

Euskarazko eta gaztelerazko araudiak interpretatzeko arazorik balego, jatorrizko 

bertsioan xedatua lehenetsiko litzateke.
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ERANSKINA 
 
 
 
 

KATEN ZERRENDA OFIZIALA JUBENILAK-HAURRAK      OINARRIZKO 

KATEN ZERRENDA  
 

 

 
 

1. 

 

 
 

Pinan ó Heian 

 

 
 

Taikyokus 
2. Gekisai-Daini Pinan o Heian 

3. Gekisai-Daichi Gekisai-Daini 
4. Gekisai-Daisan Gekisai-Daichi 
5. Fukio-Kata Gekisai-Daisan 

6. Ananku Fukio-Kata 

7. Bassai-Dai, Passai Geki-Ha 

8. Enpi, Tomari no wanshu, Wanshu (wado-ryu) Hokei (Taikiokus) 

9. Geki-Ha  

10. Gyu-Roku  

11. Jiin  

12. Jion  

13. Jin-I  

14. Kanku-Dai, Koshokun-Dai. Kushanku  

15. Kanku-Sho, Koshokun Sho  

16. Kururunfa  

17. Naifanchin-Shodan, Tekki-Shodan  

18. Nipaipo  

19. Niseishi, Nijushiho  

20. Rohai  

21. Saifa  

22. Sanseru  

23. Seienchin  

24. Sepai  

25. Wankan  

 


