
ar Super Nintendo1 e oa 
deuet er gouloù Super 
Mario Kart (a vez berraet 
SMK peurliesañ) d’ar 

c’hentañ a viz Gwengolo 1992. C’hoari 
kentañ rummad Mario Kart eo, c’hoarioù 
redadegoù karting gant tudennoù Super 
Mario Bros, produet gant Nintendo. Berzh 
spontus en doa graet ar c’hoari-se a oa 
bet gwerzhet eizh milion a skouerennoù 
anezhañ. C’hoariet e oa bet kalz betek 
kreiz ar bloavezhioù 1990 ha renkadurioù 
evit an amzerioù gwellañ e oa bet krouet 
gant kazetennoù c’hoarioù video evel Nin-
tendo Magazine (kaset e veze an amze-
rioù dre lizher gant ur luc’hskeudenn eus 
ar skramm evit prouiñ e oant gwir). Goude 
marv ar c’hazetennoù-se e voe laosket ar 
c’hoari un tammig a-gostez e fin ar bloa-
vezhioù 1990.

En ur stadañ an dra-se e teuas da Sami 
Çetin ar soñj krouiñ ul lec’hienn Internet 
evit renkañ an amzerioù gwellañ graet e 
Time Trial (gwelet izeloc’h). Lakaat a ra al 
lec’hienn enlinenn e miz Du 1998, ar pezh 
a ro ul lañs nevez d’ar c’hoari. Kumu-
niezhoù zo bet krouet a-drugarez d’al 
lec’hienn-se hag e 2002 e oa bet krouet 
gant Franck Mazières an Association des 
Joueurs Français de Super Mario Kart 

(AJFSMK), a zo deuet da bezañ an FFSMK 
goude (Fédération Française de Super 
Mario Kart). Gantañ e oa ar soñj aozañ ur 
C’hampionad Frañs Super Mario Kart. En 
hañv 2002, da-geñver dekvet deiz-ha-
bloaz ar c’hoari, e voe ar c’hampionad 
kentañ-se e Saint-Pierre du Mont (Okita-
nia).

ISTOR HA SIFROÙ
AR C’HAMPIONAD

Adal 2002 e voe sponsoret ar c’hampio-
nad gant Nintendo France, a brofas daou 
Game Boy Advance ha Mario Kart Super 
Circuit (deuet e-maez e 2001) ha dalc’het 
ez eus bet gant ar sponsoriñ-se betek-
henn. Ar soñj a oa gant kalz tud ne badje 
ket ar c’hampionad ouzhpenn daou pe dri 
bloaz. Padout en deus graet avat ha nive-
rusoc’h-niverusañ eo deuet ar berzhidi da 
vezañ ha brasoc’h-brasañ ar c’hoant gant 
c’hoariourion eus estrenvro da gemer 
perzh (ha pa oa Suised o tont d’ar c’ham-
pionad bep bloaz adalek 2002 dija). 
Goude perzh an Izelvroad Karel Van Duij-
venboden e 2007 e voe divizet lakaat ar 
C’hampionad da vezañ ur C’hampionad 
europat da vat e 2008. Dont a raio da 
vezañ Kampionad ar bed er bloaz war-
lerc’h gant bezañs ur c’hoariour a Los 
Angeles anvet Drew Blumfield, a zo dis-

troet d’ar c’hampionad bep bloaz goude, 
daoust d’ar Meurvor en deus da dreizhañ 
bewezh. Abaoe m’eo etrebroadel ar 
c’hampionad ent-ofisiel n’eus ket bet 
nebeutoc’h evit 33 c’hoariour o kemer 
perzh hag e 2012 e oa bet tizhet 51 
perzhiad zoken (ur c’hampionad ispisial 
ha brasoc’h a oa bet savet evit ugentvet 
deiz-ha-bloaz ar c’hoari). A-hed an unnek 
vloaz a gampionadoù zo bet degemeret 
tud eus unnek Stad disheñvel : Frañs, Bel-
gia, Suis, Breizh-Veur, Sveden, Spagn, 
Alamagn, an Izelvroioù, ar Stadoù-Una-
net, Brazil ha Japan (e lec’h ma oa bet 
krouet ar c’hoari). Ar spi zo gant aozourion 
an degouezh e vo ouzhpennet ur vro pe 
ziv d’ar roll-se goude Kampionad 2014 a 
vo e La Suze-sur-Sarthe evit an eil gwezh 
diouzh renk. Atav e oa bet aozet ar C’ham-
pionad e kêrioù gall, koulskoude e oa bet 
rakwelet aozañ Kampionad 2010 e Liège 
(Belgia). Ret e oa bet nullañ anezhañ 
siwazh, hag aozet e oa bet e Thil a-benn 
ar fin.

PENAOS EZ A
AR C’HAMPIONAD EN-DRO

Pevar mod-c’hoari zo e Super Mario Kart :

•  Time Trial : ur mod 1 c’hoariour eo. Ur 
redadenn e-unan-penn diwar unan eus 

Kampionad ar Bed
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Boest ar c’hoari evel ma veze kinniget en Europa e 1993.

Super Mario KartSuper Mario KartSuper Mario KartSuper Mario KartSuper Mario KartSuper Mario Kart



an ugent redva-kirri kinniget eo. Ar pal 
eo ober an amzer wellañ a c’heller.

•  Match Race : ur redadenn etre daou 
c’hoariour war ur redva-kirri. Warrnañ zo 
da dapout armoù a vo moaien implijout 
evit gorrekaat an enebour pe mont bua-
noc’h.4

•  Battle Mode : en eneb d’ar modoù arall, 
n’eo ket ur redadenn. Ur gann a-berzh 
unan eus ar pevar stourmva eo. Aze e 
vez implijet an armoù evit stokiñ ouzh 
an enebour. Gounit a ra ar c’hoariour en 
deus stoket ouzh e enebour teir gwezh.

•  Grand Prix : ur redadenn war pemp 
troiad etre daou c’hoariour ha c’hwec’h 
enebour arall kontrollet gant al letrin. 
Roet e vez poentoù hervez renk ar c’hoa-
riourion (9 foent d’ar c’hentañ, 6 d’an 
eil hini, 3 d’an trede hini hag 1 d’ar 
pevare hini). Evel-just e c’hounez an hini 
en deus resevet ar muiañ a boentoù 
goude bezañ redet an holl droiadoù. 
Kalz buanoc’h ec’h a ar redadennoù er 
mod-se ivez.

Pemp devezh e pad ur c’hampionad peur-
liesañ. C’hoariet e vez ur mod bemdez 
hag un deiz a “freeplay” zo goude. E pep 
mod e vez lakaet ar c’hoariourion e-barzh 
daou strollad kempouez. Kemer perzh a 

ra an eizh c’hoariour kentañ a bep strollad 
evit an eizhvedenn-c’hourfenn. A-druga-
rez d’ar framm-se e vez tapet plijadur gant 
ar c’hoariourion a bep live kar chañs da 
c’hounit matchoù zo evit an holl c’hoa-
riourion. Ouzhpenn-se e vez tro da c’hoari 
a-enep c’hoariourion wellañ ar bed evit ar 
berzhidi gant ul live izel pe etre. Dre vras 
e vez echu gant ar strolladoù da 7e noz ha 
komañset e vez gant an eizhvedenn-
c’hourfenn da 8e noz. Adalek ar c’hard-
gourfenn eo e vez gwelet matchoù 
souezhus-eston ken uhel eo live ar c’hoa-
riourion. Ur blijadur vras evit an holl dud 
eo gwelet ar matchoù-se hag a-drugarez 
dezhe e sav c’hoant da wellaat ha kalz 
deraouidi pe tud gant ul live etre zo deuet 
da vezañ c’hoariourion varrek. Mes estre-
get ar c’hoari hag ar c’hevezerezh zo er 
C’hampionad, un aergelc’h laouen a zo 
ivez. Tro zo da gejañ gant tud ha deuet ez 
eus kalz perzhidi da vezañ mignoned da 
vat. Skipailhoù evel ar Parigo Team pe ar 
Far West Team zo bet savet zoken.

AR GUMUNIEZH 
HAG HE LEVEZON

Ur gumuniezh wir ha solut eo deuet an 
FFSMK da vezañ. War Internet ez eus ur 
forom hag a zo bev-tre2. Aze e vez aozet 
kevezadegoù bihan evel ar Fun Cup, ar 

Parigo Spring Cup hag all. Ouzhpenn-se e 
vez dalc’hoù SMK bihan alies etre an dud 
ar pezh a lak ar gumuniezh da vezañ una-
net ha kreñvoc’h. Bodet e vez c’hoariou-
rion kement Mario Kart zo en ur forom 
etrebroadel3 ivez (ha pa vez kentoc’h kaoz 
eus Time Trial eno). Kalz perzhidi o deus 
divizet dont d’ar c’hampionad dre ar bru-
derezh graet er forom-se. Ken kreñv e oa 
ar c’hoant da c’hoari SMK aliesoc’h ma’z 
eo bet savet al lec’hienn Snesot e 2011 
gant Julien Holmière (ur perzhiad a-gozh 
eus ar c’hampionad) hag Erik Petterson 
(ur c’hoarier SMK a Sveden). El lec’hienn-
se e vez aozet tournamantoù enlinenn 
SMK ha c’hoarioù Super Nintendo arall. 
Ul lec’h arall da duta perzhidi evit ar 
c’hampionad eo neuze. E 2013 e oa bet 
skignet ar c’hampionad war Internet (el 
lec’hienn Twitch) evit ar wech kentañ ha 
sellet e oa bet outañ gant ur bochad tud. 
Evel-just en deus degaset brud bras ha spi 
gant aozourion ar c’hampionad e teuio 
muioc’h a dud a-drugarez da se.

Djibril Aatif

1.  Super Nintendo (Super Famicom e Japan) : letrin 
c’hoari produet gant Nintendo etre 1990 ha 2003

2. www.ffsmk.org/forum/index.php

3. www.mariokart64.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl

Ur redadeg mod Grand Prix, gant daou c’hoariour (pep hini gant e 
lodenn eus ar skramm) ha c’hwec’h enebour all renet gant al letrin.

Guillaume Leviach, 
prezidant an 

FFSMK ha 
Kampion ar bed 

Time Trial e 2013.

Drew Blumfield, 
Kampion ar Stadoù-

Unanet hag unan 
eus ar c’hoariourion 

Battle Mode 
gwellañ er bed

Kampion ar bed SMK e 2010, 
Florent Lecoanet eus 
Roazhon, hag Eilkampion ar 
bed, Sami Çetin eus Londrez
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Skritell Kampionad 2014.


