
                                                                                  
Charity tournament XV 

6 November 2016 

Kumite jeugd 7 t/m 15 jaar 

 
Locatie:  

Sporthal Zevenkampse ring 

Zevenkampse Ring 301  

3068 HG Rotterdam 

 

Wedstrijdinformatie: 

Sportschool moet lid zijn van de KBN 

Wedstrijdregels: WKF systeem 

Het toernooi is onder auspiciën van de KBN nummer 2016012 

 

 

Indeling: 

Bij u inschrijving dient u het exacte gewicht en kleur band van uw leerlingen op te geven. 

De poules worden gemaakt op gewicht en kleur band. De organisatie houdt zich het recht voor om 

gewichtsklasse aan te passen naar aanleiding van het aantal deelnemers. Als er in een categorie te weinig 

inschrijvingen zijn komt de categorie te vervallen, of er wordt in overleg met coach de karateka in een 

andere categorie ingedeeld. 

 

leeftijdsklasse Gewichtsklasse jongens Gewichtsklasse meisjes gradatie 

7-9 jaar -30 kg  

+30 kg 

-26 kg  

+26 kg 

Wit  en Geel  

vanaf Oranje 

10 – 11 jaar -35 kg  

-47 kg  

+47 kg 

-30 kg 

-40 kg  

+40 kg 

Wit  en Geel 

vanaf Oranje 

12- 13 jaar -40 kg  

-47 kg  

-54 kg  

+54 kg 

-40 kg 

-50 kg  

+50 kg  

 

Wit-Geel  

Oranje-Groen  

vanaf blauw 

14 -15 jaar  -50 kg  

-57 kg  

-65 kg  

+65 kg 

-50 kg  

-60 kg  

+60 kg  

 

Wit-geel 

oranje –Groen 

vanaf blauw 

 



 

Inschrijving:  

Het inschrijfgeld dient uitsluitend per school/vereniging te worden overgemaakt op bankrekeningnummer 

NL51 INGB 0003084381 t.n.v. Budo Vereniging Unity’99, Rotterdam o.v.v. Charity Tournament en naam 

school/vereniging en aantal deelnemers 

 

Inschrijving online: 

 

Uw inschrijving dient te gebeuren via internet op http://www.karano.nl/kts/login.php. De inschrijvingen 

dienen op 23 oktober 2016 geregistreerd te zijn. Als je nog niet eerder van deze site gebruik heeft 

gemaakt hou er dan rekening mee een account aan te vragen, dat kan 2 á 3 dagen duren. De 

inschrijving sluit als er 350 inschrijvingen zijn.  

 

Inschrijven en betalingen moeten 23 oktober 2016 binnen zijn. 

 

Inschrijfkosten: 

Inschrijfgeld €12,50 

 

Programma: (Voorlopig) 

 

7 t/m 11 jaar jongens en meisjes   controle en weging 09.00 – 09.30 uur 

12 t/m 15 jaar jongens en meisjes   controle en weging 13.00 – 13.30 uur 

 

Met dit evenement zamelen wij geld in voor de Roparun  het team van Raymond 

van Daalen hij loopt voor de derde keer mee. 
 

Entree:                                                                                 Contact gegevens:                                                                  

Volwassen:€ 5,00                                                                 Budo Vereniging Unity’99 010-4202400  

Kinderen tot 15 jaar € 3,00                                                  06-23844331 of 06-51382226  

Kinderen tot 4 jaar gratis                                                      E-mail: budovereniging@unity99.nl 

 
 

 

 

AANSPRAKELIJKHEID:  

Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel en/of diefstal van 

eigendommen van de deelnemers. 

 

U kunt het laatste nieuws lezen op onze facebook pagina. 

http://www.karano.nl/kts/login.php

