Beker van ’t Kamp 2018
(Leopoldsburg Open)
18 november 2018
Kata en Kumite
TORNOOIGEGEVENS :
Locatie :

Sporthal ‘t Geleeg
Caïmolaan 130
3970 Leopoldsburg

Datum :

zondag 18 november 2018

Wie :

van pupillen t.e.m. senioren, dames en heren

Tijdschema :

08.00u tot 08.45u : controle van de vergunningen*
09.00u : start KATA competitie
13.00h : start KUMITE competitie

Inschrijvingsgeld : 10€ per deelnemer per categorie
!!!ER WORDEN MAXIMUM 400 INSCHRIJVINGEN WEERHOUDEN!!!
Inkom toeschouwers :
Coaches:

6€ vanaf 12 jaar (onder de 12 jaar gratis)

1 per 4 deelnemers met een maximum van 3 coaches (te
vermelden op het inschrijvingsblad).

De karateclub of -school die op het einde van de tornooidag de medaillestand
aanvoert, wint voor een jaar de wisselbeker “Beker van ’t Kamp”.
* De vergunningen van kampers die enkel deelnemen aan de kumite, kunnen worden aangeboden tot 12u.

Wedstrijden (Reglement en Categorieën):
A. Kata
Categorieën en uitvoering van de KATA wedstrijden:
Categorie “Pupillen”:
Categorie “Pre-miniemen”:

Categorie “Miniemen”:

Categorie “Kadetten”:
Categorie “Junioren”:
Categorie “Senioren”:

7,8 en 9 jaar meisjes
7,8 en 9 jaar jongens
Vrije keuze in kata’s, kata’s vrij te herhalen
10 + 11 jaar meisjes
10 + 11 jaar jongens
Minstens twee verschillende kata’s, vanaf
dan is herhaling mogelijk (incl herkansingen).
12 + 13 jaar meisjes
12 + 13 jaar jongens
Minstens drie verschillende kata’s, vanaf
dan is herhaling mogelijk. (incl herkansingen).
14 + 15 jaar meisjes
14 + 15 jaar jongens
Elke ronde een andere kata
16 + 17 jaar meisjes
16 + 17 jaar jongens
Elke ronde een andere kata
vanaf 18 jaar Dames
vanaf 18 jaar Heren
Elke ronde een andere kata

Alle kata’s te nemen uit WKF-lijst!!
.

B. Kumite
Categorie “Pupillen”:
Categorie “Pre-miniemen”:
Categorie “Miniemen”:
Categorie “Kadetten”:
Categorie “Scholieren”:
Categorie “Senioren”:

7,8 en 9 jaar meisjes
7,8 en 9 jaar jongens
10 + 11 jaar meisjes
10 + 11 jaar jongens
12 + 13 jaar meisjes
12 + 13 jaar jongens
14 + 15 jaar meisjes
14 + 15 jaar jongens
16 + 17 jaar jongens
16 + 17 jaar meisjes
vanaf 18 jaar Dames
vanaf 18 jaar Heren

Algemene opmerkingen
* Een geldige vergunning hebben bij de Vlaamse Karate Federatie op datum van
inschrijving of deelname op uitnodiging of een geldige vergunning afgesloten bij een
niet Vlaamse federatie erkend door WKF.
* Het geldend WKF reglement is van toepassing.

* Alle wedstrijden KATA hebben plaats volgens het VLAGGENSYSTEEM
* Alle wedstrijden KUMITE hebben plaats volgens het SHOBU SYSTEEM
* Bij alle klassen kampen jongens/heren en meisjes/dames afzonderlijk
* De coaches van de deelnemende clubs moeten verplicht hun GELDIGE vergunning
van VKF kunnen voorleggen. Per 4 deelnemers is één (1) coach toegestaan, met een
maximum van 3 coaches per club.
* Om organisatorische redenen zullen volgende regels strikt worden toegepast:
o Tijdens kata-wedstrijden: geen coaches op de wedstrijdvloer.
o Tijdens kumite-wedstrijden: coach en kamper melden zich aan. Slechts de
deelnemende en eerstvolgende kamper worden op de vloer toegelaten.
o Enkel coaches in trainingspak of karate-gi worden op de vloer toegelaten.
* De deelnemers verbinden zich ertoe de geldige dopingreglementen te volgen.
Minimum aantal deelnemers per categorie: vier (4).
Een reeks (kumite ) met 16 deelnemers of meer wordt onderverdeeld in een min (-) en een
plus (+) reeks. Het is dus belangrijk het exacte gewicht van de kamper mee te delen.
Voor de reeksen -14 jaar is ELK contact op jodan zone verboden.
Voor Kadetten & Junioren is een lichte aanraking op jodan enkel toegestaan met
voettechnieken ,maar er wordt geen contact toegestaan voor jodan handtechnieken.
Voor senioren is gecontroleerd contact, rekening houdend met de aangevallen zone,
toegestaan.
Voet-, scheen- en borstbescherming is toegelaten, maar niet verplicht.

Inschrijvingen :
Via Karate-Link of gebruik hiervoor het bijgevoegd inschrijvingsformulier.
Inschrijvingen binnen uiterlijk op zaterdag 10 november 2018
of
bij het bereiken van 400 inschrijvingen
via E-mail : karateclubleopoldsburg@telenet.be
Inschrijvingsgeld gelijktijdig met de overmaking van de inschrijvingen overschrijven op
rekeningnummer :

BE88 7350 2315 9241
met vermelding “Beker van t kamp” + “Clubnaam”

Met sportieve groeten en tot op 18 november in Leopoldsburg!
Karateclub Leopoldsburg

