
Open Zeeuws Kampioenschap 2016 
KATA - KUMITE 

 

    Onder auspiciën van de KBN. 

    Auspiciënnummer 2016010 

DATUM: Zaterdag 21 mei 
LOCATIE: Sporthal ‘t Sportuus 
 Oud Oosteind 2 

4571 DE Axel 
        Zaal open:         08.30 uur 
        Aanvang:         Kata 09.30 
          Kumite 13.00 

INSCHRIJVEN: Inschrijven alleen via het inschrijfformulier, te sturen naar: info@kyokan.nl 
vóór 07 mei 2016. 

INSCHRIJFGELD: Individueel per onderdeel  € 12,50 
Het inschrijfgeld dient uiterlijk 07 mei 2016 overgeschreven te zijn. 

        Entree publiek:        € 5,00 per person. Kinderen tot 12 jaar gratis entree. 
CONTACTADRES: info@kyokan.nl 
BANKGEGEVENS: IBAN:  NL 26 RABO 0140798773  
KARATE GI: Conform KBN/WKF Kata en Kumite reglement. 
OBI (BAND): Kleur obi horend bij de laatst behaalde graduatie 
BESCHERMERS: Conform KBN/WKF Kumite reglement (rood/blauw) 
WEDSTRIJDREGELS: Kata: Indeling op leeftijd, band en geslacht. Twee tegen elkaar in 

poulesysteem met vlaggen. Vanaf 14 jaar loopt men alleen. Dubbele 
eliminatie. 

 Kumite: Indeling op leeftijd, band, geslacht en gewicht. Volgens 
aangepast KBN/WKF systeem met vlaggen. 

 
KATA INDIVIDUEEL 

Dubbele eliminatie; elke deelnemer loopt minimaal twee Kata’s. t/m 13 jaar 
loopt men tegen elkaar. Vanaf 14 jaar loopt men individueel. 

Kata keuze t/m 4e Kyu: Heian 1 – 5 in de eerste ronde, tweede ronde vrije 
keuze. Vanaf 3e Kyu en hoger elke ronde vrije keuze. 

Tot en met 6e Kyu mag men elke ronde herhalen. Vanaf 5e Kyu dient men de 
eerste twee ronde verschillende Kata te tonen. Bij onvoldoende deelnemers 
zullen categorieën worden samengevoegd. 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 CATEGORIE LEEFTIJD 

 A1  Jeugd -10 (t/m 9 jaar) 

 A2  Jeugd -12 (10/11 jaar) 

 A3  Jeugd -14 (12/13 jaar) 

 CATEGORIE LEEFTIJD 

 A4 Cadet -16 (14/15 jaar) 

 A5 Junior -18 (16/17 jaar) 

 A6 Senior 18+(18/34 jaar) 

 A7  35+ 35+(35 jaar en ouder) 

 A8 Open Klasse 
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KUMITE 
1. Voor alle leeftijdscategorieën is de wedstrijdduur 1,5 minuut. 
2. Punten volgens het KBN/WKF systeem: Yuko (1pt), Wazari (2pt), Ippon (3pt). 
3. Bij het behalen van 6 punten is de wedstrijd afgelopen. Ook als de wedstrijdduur van 1,5 minuut nog niet 

voorbij is. 
4. Bij Hikiwake (gelijke score) na einde van de voorgeschreven wedstrijdduur (1,5 minuut) volgt een verlenging 

van 1 minuut. Indien er na verlenging nog geen winnaar is op punten, wordt de winnaar door de 
scheidsrechters aangewezen d.m.v. Hantei. 

5. Waarschuwingen en straffen volgens KBN/WKF reglement (artikel 9). 
6. Herkansing volgens KBN/ WKF systeem. Er is één 3e plaats. 
7. Let op! Bij twijfel over het opgegeven gewicht bij inschrijving, wordt de deelnemer door het WOC ter 

controle gewogen. 
8. Overschrijven naar een andere gewichtsklasse op de wedstrijddag zelf is niet mogelijk. 
9. De organisatie behoudt zich het recht voor om categorieën samen te voegen of te splitsen. 
10. Bescherming: Rode en Blauwe “vuistjes”, kruisbeschermer en bitje verplicht. Scheen- en voetbeschermers 

toegestaan. 
 

CATEGORIE LEEFTIJD MEISJES JONGENS 

Jeugd -10 (t/m 9 jaar) C1 C2 

Jeugd -12 (10/11 jaar) C3 C4 

Jeugd -14 (12/13 jaar) C5 C6 

CATEGORIE LEEFTIJD DAMES HEREN 

Cadet -16 (14/15 jaar) D1 D2 

Junior -18 (16/17 jaar) D3 D4 

Senior 18+(18/34 jaar) D5 D6 

35+ 35+(35 jaar en ouder) D7 D8 

COACHES 
1. Coaches/leraren (18jr of ouder) worden dringend verzorgd uiterst zorgvuldig te wegen. 
2. Coaches worden uitsluitend toegelaten in een herkenbaar bij de club behorend trainingspak en sportschoenen 

met lichte zolen. 
3. Coaches dienen zich te houden aan het KBN/WKF reglement. 
4. Per 5 deelnemers 1 Coachkaart; Coachkaarten zijn niet overdraagbaar. 

 

DEELNEMERS 
1. Deelname is geheel voor eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enig letsel opgelopen 

tijdens het toernooi. 
2. Deelnemers dienen zich vooraf op de hoogte te stellen van het reglement. 
3. Deelnemers die zich inschrijven voor het toernooi conformeren zich automatisch aan het 

wedstrijdreglement. 
4. De organisatie kan niet verantwoordelijke gehouden voor vermissing, verlies of diefstal van 

persoonlijke eigendommen. 
 
   Scheidsrechters 
We zullen werken op 3 velden met elk 5 scheidsrechters. Als u scheidsrechters heeft binnen uw              
organisatie  die mee willen werken dan graag deze invullen op het inschrijfformulier “Scheidsrechter”.       
 
 


