24 februari 2019
Open Friese kampioenschappen
kata en kumite
Breedtesport & wedstrijdcategorie!
Voor de 4e keer organiseren wij de Open Friese kampioenschappen karate onder auspiciën van de
Karate bond Nederland. Onze bedoeling met dit toernooi is om karateka’s te motiveren en
stimuleren om deel te nemen aan de wedstrijdsport.
Voor dit toernooi wordt onder breedtesport verstaan:
·
·

De ( beginnende) karateka, die een stap wil zetten om aan toernooien te willen deelnemen.
De karateka, die al enkele keren heeft deelgenomen aan breedteport toernooien.

Voor dit toernooi wordt onder wedstrijdcategorie verstaan:
·

De karateka, die redelijk tot veel wedstrijd ervaring heeft op zowel breedtesport toernooien
als nationale kampioenschappen en of internationale kampioenschappen.

Locatie:
Sportcentrum Drachten
Leerweg 3
9202 Drachten
Contact organisatie:
Karate-do-Satsumadori – info@satsumadori.nl - 0652437849

Wedstrijdinformatie
·
·
·

Sportschool moet lid zijn van de KBN
Wedstrijdregels: conform KBN/WKF
Onder auspiciën van de KBN nummer: 2019001

Wedstrijdsysteem Kata breedtesport
·
·
·
·

Round-robin (geen eliminatie)
Breedtesport, demonstreren 2 deelnemers tegelijk een kata ( idem aan Vanencompetitie)
Indeling proberen we voor het eerst op bandkleur, Dit is geen garantie dat het op bandkleur
lukt!
Bij voldoende inschrijvingen splitsen we de jongens en meisjes, anders worden de poules
gemengd.

Wedstrijdsysteem kata wedstrijdcategorie
· Eliminatie met herkansing
· Wedstrijd categorieën demonstreert om en om een kata
Wedstrijdsysteem Kumite breedtesport
·
·
·
·
·

Round-robin (geen eliminatie)
Indeling op leeftijd en gewicht.
Shobu ippon, wie het eerst 3 punten scoort wint.
Senshu regel is van toepassing.
Scoren conform WKF/KBN regels

Wedstrijdsysteem kumite wedstrijdcategorie
· Eliminatie met herkansing (bij kleine poules, round-robin)
· Shobu ippon, wie het eerst 3 punten scoort wint.
· Senshu regel is van toepassing.
· Scoren conform WKF/KBN regels

Richtlijnen met betrekking tot protectie en banden

Kata:
·

Rood en blauwe band.

Kumite breedteport:
·
·
·
·
·
·
·
·

WKF vuistbescherming in rood en blauw.
Rood en blauwe band.
Wit stoffen scheenwreef bescherming is toegestaan!
Bitje verplicht.
Heren Tok verplicht.
Dames borst bescherming op advies.
Body protectie is niet verplicht.
Hoofd protectie is niet verplicht.

Kumite Wedstrijdcategorie:
·
·
·
·
·
·
·

WKF vuistbescherming in rood en blauw.
WKF scheenwreef bescherming
Bitje verplicht.
Heren Tok verplicht.
Dames borst bescherming op advies.
Body protectie is niet verplicht.
Hoofd protectie is niet verplicht.

Inschrijvingen

· Wij ontvangen uw Inschrijvingen graag uiterlijk voor of op 10 februari
2019!
·
·
·

Individuele inschrijvingen worden niet geaccepteerd.
Inschrijven via bijgevoegd inschrijfformulier graag volledig ingevuld opsturen naar
info@satsumadori.nl
Op de wedstrijddag zelf wordt er niet ingeschreven.

Inschrijfkosten
·

€ 12.50 per onderdeel

Inschrijfgelden dienen worden overgemaakt op rekeningnummer
·
·

NL23RABO 0142 3385 08 t.n.v. Satsumadori.
Onder vermelding van naam school plus aantal deelnemers

Entree:
·

€ 5,00

Categorieën Kata
Breedtesport

Cat.
1
2
3
4
5
6
7
8

Leeftijd
6-7 jaar
8-9 jaar
10-11 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16 + jaar
35 + jaar
50 + jaar

wedstrijdcategorie

Cat.
9
10
11

Leeftijd
8 t/m 13 jaar
14-15 jaar
16+ jaar

16+ jaar (dames en heren)
14 en 15 jaar (dames en heren)
8 t/m 13 jaar (jongens en meisjes)

Categorieën Kumite

Wij streven naar een invulling van onderstaande categorieën, maar wij houden de vrijheid
om categorieën samen te voegen of te wijzigen in een plus en min klasse.

Breedtesport

Cat.

Leeftijd

Aanduiding

12
13
14
15
16
17
18

6-7 jaar
8-9 jaar
10-11 jaar
12-13 jaar
14-15 jaar
16 -18 jaar
18 + jaar

Jeugd
Jeugd
Jeugd
Jeugd
Cadetten
Junioren
Senioren

19

35 + jaar

Veteranen

Gewichtsklasse
jongens
-30, +30 kg
-32, + 32 kg
-35, -47, +47 kg
-47, -54, +54 kg
-57, -65, +65 kg
-65, -76, +76 kg
-67, -75, -84, +84
kg
Plus/ min cat.

Gewichtsklasse
meisjes
-26, +26 kg
-28, +28 kg
-30, -40, +40 kg
-40, -50, +50kg
-47, -55, +55 kg
-50, -60, +60 kg
-58, -68, +68 kg
Plus/ min cat.

wedstrijdcategorie

Cat.
9
10
11

Leeftijd
8 t/m 13 jaar
14-15 jaar
16+ jaar

16+ jaar (dames en heren)
14 en 15 jaar (dames en heren)
8 t/m 13 jaar (jongens en meisjes)

gewicht
Plus/ min cat.
Plus/min cat.
Plus/min cat.

