
Clubkampioenschappen

Kata en Kumite

Naam:............................................................................................................................................... Dojo locatie: ......................................................................................................Geslacht: M/V

E-mail:...............................................................................................................................................Telefoonnummer: ....................................................................................................................................

Contactpersoon in nood:....................................................................................Telefoonnummer in nood: ...........................................................................................................

Leeftijd: .................................... jr Lengte: ................................cm Gewicht .............................................................................. kg

Kumite ervaring:   A   B   C   ..................................................................................(s.v.p. omcirkelen als je meedoet bij Kumite)

Kata categorie: 1  2 3 4 5   ................................................................................................. (s.v.p. Kata of Freestyle categorie omcirkelen)

FREESTYLE  Muziek / geen muziek

Datum:...............................................................................................Plaats: .......................................................................Handtekening (ouder/voogd):………………………........................…. 

Ja, ik meld me aan voor de Clubkampioenschappen van zaterdag 14 maart 2020
✁

     

SPORTCLUB

Sportclub F en F The Inner Way organiseert clubkampi-
oenschappen voor jeugd, cadetten, junioren en senioren 
in de onderdelen kata en kumite. Deze kampioenschap-
pen zijn voor beginnende en gevorderde vechters die 
voor het onderdeel kumite zullen worden ingedeeld in 
wedstrijdpoules op basis van leeftijd, lengte, gewicht en 
wedstrijdervaring. Voor het onderdeel kata worden de 
deelnemers ingedeeld op basis van leeftijd en kyu-graad. 

Algemene gegevens

Waar? Dojo Sportclub F en F The Inner Way
 Lange Veemarktstraat 3, 8601 ET Sneek

Tijden? Aanvang 11.00 uur   Afsluiting 18.00 uur 
 
 Wedstrijdkarateka’s dienen zich uiterlijk 30 minuten 
 voorafgaand aan het kampioenschap te melden bij de entree. 
 Hier kunnen ze ook hun vrije keuze kata doorgeven. 

Wie?  Alle karateka’s vanaf 6 jaar.

Kosten? Inschrijfgeld € 7,50 per deelnemer
 Entree toeschouwers € 2,50 per bezoeker

Kumite
Bij de kumite is wedstrijdbescherming verplicht! De ver-
plichte bescherming betreft: bitje, scheenbeschermers, 
handbeschermers en toque/borstbeschermers. De helm 
en het borstpantser (jeugd en cadetten) worden door 
ons, Sportclub F en F The Inner Way, beschikbaar gesteld. 
Het niveau wordt bepaald aan de hand van de hoeveel-
heid wedstrijden waaraan iemand heeft meegedaan. 

Niveau’s: A   5 of meer wedstrijden
 B 3 – 5 wedstrijden  
 C 0 – 3 wedstrijden  

Kata
Bij het onderdeel kata zijn er twee ronden: verplichte kata 
en een kata naar keuze. Vraag bij je Senpai of Sensei naar 
de reglementen. In de katareglementen staat in de eer-
ste kolom beschreven welke verplichte kata’s er bij welke 
kyu-graad horen. De kata’s naar eigen keuze staan in de 
tweede kolom beschreven. Daarnaast kan er in de vrije 
ronde ook een hogere kata gelopen worden waarmee je 
bonuspunten kan verdienen. Welke dat zijn en hoeveel 
bonuspunten je hiermee kan verdienen staat beschreven 
in kolommen 3, 4 en 5. 

Divisie jeugd/junioren (t/m 17 jaar)
Categorie 1 10e t/m 9e kyu (1/2 blauwe band)
Categorie 2 8e t/m 7e kyu (1/2 gele band)
Categorie 3 6e t/m/ 5e kyu (1/2 groene band)
Categorie 4 4e t/m 3e kyu (1/2 bruine band)
Categorie 5 v.a. 2e kyu (internationaal)

Divisie senioren (v.a. 18 jaar)
Categorie 1 10e t/m 8e kyu (blauwe band)
Categorie 2 7e t/m 5e kyu (1/2 gele band)
Categorie 3 4e t/m/ 3e kyu (1/2 groene band)
Categorie 4 v.a. 2e kyu (internationaal)
Freestyle Een zelf bedachte kata  

Inschrijving
Wil je meedoen? Lever dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 6 maart 2020, onderstaand inschrijfformulier – 
volledig ingevuld, samen met je inschrijfgeld – in bij je senpai of sensei. Opgeven via de mail kan ook door alle onder-
staande gegevens naar gert-jan@sportclubfenf.nl te mailen. 

Zaterdag 14 maart 2020

De kata wedstrijden vinden plaats in de onderstaande divisies en categorieën. 

Deze bon graag opsturen naar of inleveren bij: Sportclub F en F The Inner Way | Lange Veemarktstraat 3 | 8601 ET Sneek


