
                                                                                            
 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 
 
Met dit schrijven willen wij uw club uitnodigen om deel te nemen aan bovenvermeld 
Kumitetoernooi. U vindt bijgevoegd dan ook de nodige informatie betreffende deze 
competitie. 
 
Indeling categorieën 
 
Heren Dames 
Categorie     Leeftijd   Duur westrijd 
Pupillen    :  08 t/m 09 jaar  : 1’30 
Preminiemen   :  10 t/m 11 jaar : 1’30 
Miniemen    : 12 t/m 13 jaar : 1’30  
Kadetten    : 14 t/m 15 jaar : 2’ 
Scholieren    : 16 t/m 17 jaar  : 2’ 
Juniors/seniors   : Vanaf 18 jaar  : 2’ 
Veteranen   :   Vanaf 35 jaar : 2’ 
 

• Gelieve bij inschrijving het exacte gewicht mee te delen voor het bepalen van de 
eventuele  + & - categorie. 

• Naargelang het aantal inschrijvingen wordt er niet alleen op leeftijd en gewicht 
ingedeeld maar eveneens op kyu graad 

• De organisator heeft recht om op de wedstrijddag zelf de categorieën te wijzigen/ 
schrappen indien nodig. 

 
Deelnemingsvoorwaarden 

• Geldige vergunning 
• Enkel kyu graden toegelaten 
• Witte karate-gi, gordels (zelf mee te brengen door de kamper), 
• Verplichte bescherming : vuistbeschermers, gebitsbescherming, borstbescherming 

dames en kruisbescherming heren 
• Alle andere bescherming niet verplicht maar toegelaten. Scheen- en voetbescherming 

dienen dezelfde kleur als de gordel te hebben 
 

Wedstrijdreglement :  
• regels VKF 
• 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 en veteranen is gecontroleerd contact, rekening houdend met de 
aangevallen zone, toegestaan.  

• Enkel coaches in trainingspak of karate-gi worden op de vloer toegelaten. 
   

Uurregeling : 
Controle vergunningen :  08.30 tot 09u00: - 14 jarigen 



11.30 tot 12u00: +14 jarige 
 

Aanvang Wedstrijden: 09.30 uur 
 
 
Inschrijvingen : 

• 	  Inschrijving alleen per club, niet individueel! 
• 1 coach per 5 deelnemers 
• 	  Formulieren dienen in ons bezit te zijn: uiterlijk op 08/04/2015 
• 	  Inschrijvingsgeld van €7 vooraf te storten op BE13 9796 5796 4139 
• Inschrijvingsformulier te sturen aan: 

Marguillier Johan Langstraat 50 3806 Velm 
E-mail: johan.marguillier@telenet.be 

 
De lijsten met Poules zullen per mail naar jullie worden toegezonden 
 
 
Hopelijk mogen we jullie talrijk begroeten op ons toernooi 

 

Bestuur Karateclub Tomodachi VZW	  


