KARATEPASSIHAKEMUS
BUDOSEURA KOBUSHIKAI RY

KARATEPASSIN HAKUOHJE
KARATEPASSISTA:

Karatepassi on Suomen karateliiton ja WKF:n (World Union of Karatedo
Federations) virallinen dokumentti, johon kirjataan harrastajan saavuttamat
vyöarvot, kilpailukokemus ja koulutus.
Tavallisen harrastajan kannalta katsottuna passi toimii ensisijaisesti
todistuksena saavutetusta vyöarvosta, joka hyväksytään sellaisenaan kaikissa
Suomen Karateliiton, ja WKF:n jäsenseuroissa.
Juniorit hankkivat junioripassin (hakemuksessa rasti ruutuun kohtaan
”junioripassi”), johon vyöarvot merkitään etukannen lisäsivulle.

MILLOIN?
Suomen karateliitto suosittelee karatepassin hankkimista kaikille harrastajille
jo harjoittelun alkuvaiheessa. Harrastajiin kohdistuvien kulujen jouston
lisäämiseksi olemme seurassamme omaksuneet käytännön jossa vielä
ensimmäiseen keltaisen vyön kokeeseen on mahdollista osallistua ilman
Suomen Karateliiton karatepassia. Passi tulee kuitenkin tilata ennen oranssin
(4. kyu) vyökoetta. Ilman passia ei vihreän (3. kyu) vyökokeeseen
osallistuminen ole mahdollista.
Passien kirjoittaminen järjestetään tavallisesti 2-3 kertaa vuodessa, joka
tarkoittaa sitä että passihakemusten tulee olla palautettuna tiettyyn
päivämäärään mennessä. Hakemuksen viimeinen palautuspäivä on noin 2-3
viikkoa ennen vyökoetta ja passit kirjoitetaan vyökokeeseen mennessä.
Muutoin kannattaa varautua jopa parin kuukauden toimitusaikaan.
Myöhässä passianomuksensa palauttava joutuu yleensä odottamaan
passiaan seuraavaan kirjoitusrupeamaan asti.

OHJEET:

Hakemuslomakkeen mukaan liitetään kaksi (2) passikuvaa ja 25€
passimaksu. Sulje hakemus ja liitteet kirjekuoreen ja kirjoita kuoren päälle
nimesi ja “karatepassihakemus”. Palauta hakemus joko harjoitusten ohjaajalle
tai seuran passiasiamies Antero Timoselle.
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HAKEMUSLOMAKE
Tekstaa selvästi.
Sukunimi:

Muista kaksi (2)

Etunimet:

passikuvaa.

Syntymäaika ja –paikka:

Älä liimaa kuvia
Kansalaisuus:

itse kiinni.

Ammatti tai arvo:
Osoite:

Puhelin (koti/työ):
Mahdollinen keltaisen
vyön suorituspäivämäärä
ja vyön myöntäjä.
Kadonneen passin

Kadonneen passin tilalle korvaavaa hakeva täyttää:

myöntänyt seura ja
myöntövuosi.



junioripassi (rasti ruutuun)

Olen tutustunut karatepassin hakuohjeeseen, vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi ja anon
Suomen Karateliiton karatepassia.

Allekirjoitus, päivämäärä ja nimen selvennys

Karatepassihakemukseen liitetään kaksi (2) passikuvaa ja 25€ passimaksu. Sulje
hakemus ja liitteet kirjekuoreen ja kirjoita kuoren päälle nimesi ja
“karatepassihakemus”. Palauta hakemus harjoituksissa valmentajalle.
Karatepassista: Passi on Suomen karateliiton virallinen dokumentti, johon kirjataan harrastajan
saavuttamat vyöarvot, kilpailukokemus ja koulutus. Tavallisen harrastajan kannalta katsottuna passi toimii
ensisijaisesti todistuksena saavutetusta vyöarvosta, joka hyväksytään sellaisenaan kaikissa Suomen
Karateliiton jäsenseuroissa.

