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Graduerings reglement 

SHIAI KARATE 
Gældende fra August 2013 

Bedømmelsen 

Ved en bestået graduering bliver man efterfølgende tildelt en ny grad. 

Ansvarlige trænere indgår i bedømmelsespanel. Den endelige vurdering foretages af Cheftræner 

Allan Kjærsgaard. 

 

Grader vurderes ud fra 3 parametre.  

 

1 – Aktivitetsniveau 

Træning og stævnedeltagelse er grundstammen for indlæring og udvikling. Der kigges på hvor 

meget deltageren har været til træning ved hjælp af afkrydslister, samt stævnedeltagelse igennem 

hele sæsonen.  

Træningen skal passes, så vidt muligt, og der skal deltages i stævner.  

1-2 gange træning om ugen på Kidshold giver adgang til 1 rød streg til sit hvide bælte 

1-2 gange træning om ugen (børn/ung) giver adgang til enten røde streger eller en halv grad 

2-3 gange træning om ugen giver adgang til en hel grad. 

 

2 – Engagement  

Deltageren skal til både gradueringen og træningen gøre en indsats.  Der kigges på indstilling. 

 

3 - Fremvisning ved graduering 

Man skal igennem et uddrag af pensum, og der ses på de individuelle færdigheder, når deltageren 

fremviser øvelserne.  

Der tages hensyn til alder og dertil svarende fysiske evner og forståelse. 

 

Retningslinjer for bestået kyugraduering er: 

Der er kun bestået og ikke bestået. 

Kidshold tildeles 1 rød streg til sit hvide bælte ved bestået graduering. 

Børne og ungdomshold tildeles til røde streger til det hvide bælte. Er man påbegyndt bælte farver 

tildeles en halv grad ved bestået graduering. 

Voksenhold kan tildeles enten en hel grad, eller en halv grad ved bestået graduering. 

I helt særlige tilfælde kan deltagere fra børne og ungdomshold tildeles en hel grad. Her skal 

deltageren score i top på alle 3 parametre. 

 

Man kan tidligst opnå hvidgult bælte det år man fylder 8. 

Man kan kun opnå graden 1. ho kyu og 1. kyu, når man har opnået 2. kyu (første brunt bælte) 

 

Retningslinjer for en bestået dangraduering er: 

Der tildeles ingen halve grader til det sorte bælte. 

Der gives bedømmelsen bestået/ ikke bestået. 

Ved bestået kan man bære det sorte bælte. 

Man kan gå til børnesortbælte fra man er fyldt 12 år. 

Er man sortbælte under 18 år, markeres med dette med røde streger. 
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Adgang til graduering og Tilmelding 

Det følgende er gældende for gradueringer til normale bælter og streger. Ikke sortbælte. 

 

Kontingent for indeværende sæson er betalt. 

 

Du skal være startet senest 1. april i den pågældende sæson for at kunne deltage i 

sommergradueringen (juni) 

 

Du skal være startet senest 1. oktober i pågældende sæson for at kunne deltage i 

vintergradueringen (december) 

 

Tilmelding forgår senest 14 dage før gradueringsugen begynder. 

Tilmeldingsfrist skal overholdes, for at kunne planlægge gradueringsugen bedst muligt, således 

kæmperne får optimale forhold. 

 

 

Adgang til Dan graduering og tilmelding 

Det følgende er gældende for gradueringer til det sorte bælte og op. 

 

Kontingent for indeværende sæson er betalt. 

Inden deltageren kan gå til Dangraduering skal følgende være opfyldt: 

Deltageren skal vurderes egnet eller mulig egnet ved en forgraduering, og skal bestå den skiftlige 

prøve, samt opfylde kravene indenfor en af de 3 Dan-”retninger, jævnfør pensum til sortbælte.  

 

Tilmelding sker senest en måned før dangradueringen. 

 

 

Afvikling af en graduering 

Gradueringerne bliver afviklet over en uge. 

I denne uge er der ingen normal hold-træning. 

Det tilstræbes at man er til graduering, i det tidsrum man normalt har sin træning. Graduering til 1. 

Kyu (sidste brunt bælte) og til sortbælte grader (Dan) er undtaget dette, da disse holdes særskilt. 

 

Når gradueringen starter, er det ikke muligt for sent ankomne deltagere at være med. 

Mødetid 30 min før til selvopvarmning 

Vær der i god tid såfremt at tidsplan rykkes. 

 

Ved gradueringsstart skal man have udstyr på. De deltagende bliver råbt op, og kontrolleret for 

udstyr, påklædning, negle m.m. 

Holdets træner og Eksaminator fortæller derefter hvad der skal vises. 

Eleverne viser et uddrag af det tilhørende pensum.  

 

Forældre og pårørende må gerne sidde i salen og overvære gradueringen. Man skal blot holde sig 

så langt mod væggen, på anviste steder, uden for sikkerhedsområdet, og uden til gene for 

kæmperne. 

 

Der afvikles IKKE sygegraduering 

 

Påklædning, sikkerhed og beskyttelsesudstyr til gradueringen 

 

GI (Karatedragten) 

Deltagerne skal bære en hvid Karate gi uden striber, mønstre eller anden personlig brodering.  

Den skal have klubbens logo på venstre bryst.   

 

Når jakken er strammet rundt om taljen med bæltet, skal den mindst have en længde der dækker 

hofterne, men ikke længere end til 3⁄4 ned på låret. 

 

KUN Kvindelige deltagere må bære en ensfarvet hvid T-shirt under karatejakken. 

 

Jakkens ærmer må maksimalt gå til håndleddets bøjning, og skal mindst nå̊ halvvejs ned på 

underarmen. Jakkeærmer må̊ ikke rulles op. 

 

Benklæder skal have en længde, så de dækker mindst 2/3 af skinnebenet, og må ikke rulles op. 

Benklæderne må maksimalt gå til fodleddets bøjning. 

 

Udseende 

Hårbøjler og metalspænder er ikke tilladt. Bånd, perler og øvrige dekorationer(ringe i øre, næse 

osv.) er ikke tilladt. En diskret hårelastik er tilladt. Deltagerne skal holde sit hår rent og klippet i en 

sådan længde, at det ikke er hindrende for udførelsen af infight, og øvrig udførelse af teknik. 

 

Deltagerne skal have korte negle. 

 

Briller er forbudt. Bløde kontaktlinser kan benyttes på deltagerens eget ansvar. 

 

Kampudstyr 

Følgende udstyr er obligatorisk: 

Kidshold & begynderbørn/ unge 

Tandbeskytter og kamphandsker.(Kamphandsker kan lånes) 

 

Komplet kampudstyr kræves ved deltagelse i graduering til gult og op. 

 

Komplet udstyr: 

a. WKF godkendte og lign. Kamphandsker. Deltagerne bærer enten røde eller blå. 

b. Tandbeskytter. 

c. WKF godkendte og lign. kropsbeskyttere (frivilligt) samt 

brystbeskyttere for kvindelige deltagere + 14 år 

(obligatorisk). 

d. WKF godkendte og lign. Fod og skinnebensbeskyttere. Deltagerne 

bærer enten røde og blå. 

 

Skridtbeskytter er ikke obligatorisk, men skal ved anvendelse 

være WKF godkendt og lign 

 

 


