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Svenska mästerskapen i karate avgörs i Göteborg i helgen
Helgen den 19-20 september arrangeras Svenska mästerskapen i karate i Valhalla sporthall, Göteborg .
Totalt 210 tävlande från 69 klubbar samt 18 lag kommer till Göteborg för att göra upp om SM medaljerna i kumite* och kata** i de olika klasserna med kadetter,
juniorer, U21 och seniorer. Landslagets tävlande i kumite och kata finns också på plats. En nyhet för i år är att samtliga finaler avgörs på söndag eftermiddag mellan
kl. 13.00-16.30 i A-hallen.
”Hela svenska eliten och landslaget finns på plats i Göteborg i helgen. Det samlade finalpasset på söndag eftermiddag kommer att höja statusen på SM-helgen och
skapa ett tryck i hallen för tävlande, publik och media. Bland kampsporterna utmärker sig karaten med sin kraft, dynamik, tempo och explosivitet utfört med kontroll
på ett säkert sätt, säger Thomas Leinfors,tävlingsansvarig på SM i Karate 2009”.

Karate-SM direktsänds i webbTV från Göteborg
Svenska mästerskapen i karate kommer att direktsändas i webbTV av Livestream via följande länk:
www.svenskkarate.tv
”Sändningen kommer att innehålla såväl kommentator med kunnig bisittare och grafiskt stöd i bild.Tittarna kommer att möjlighet att kommunicera med studion och
ställa frågor till oss men även till de tävlande. Vi räknar med att sända från första till sista stund som det pågår aktivitet under mästerskapet. Bilder från matcher
kommer att varvas med analyser och intervjuer”, säger BeA Nilsson, som är ansvarig för sändningarna på Livestream.
Sändningarna är fria att titta på för alla, i hela världen, med en internetuppkoppling. Det krävs inga speciella program och att se sändningarna är kostnadsfritt för
tittarna. När tävlingarna är genomförda kommer allt material att läggas upp i arkivet. Där finns redan 2008 års SM från Eriksdalshallen i Stockholm.
Information om årets
SM arrangeras av Svenska Karateförbundet och JKF Wadokai Kyu Shin Kan (Kungälvs Karateklubb, Kungsbacka Karateklubb, Alingsås Karateklubb och
Stenungsunds Karateklubb).
Mer info om karate och SM finns på www.karate.budo.se

