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18e Open West-Brabantsekarate

“MINI” toernooi Kata / Kumite

privé toernooi

18 december 2021
Locatie
Gymzaal Rodenbachlaan
Rodenbachlaan 1
Roosendaal
Organisator
Stichting Karate-do SAN.
Kata
Vrije keuze kata. 1e en 2e ronde 2 verschillende kata’s (m.u.v. witte en gele banders).
Daarna mag je herhalen.
Kata : Indeling op leeftijd, kleur band en geslacht, je draait met zijn 2e te gelijk de kata.
Kata TOtaal “Sö-gö Kata”: (open klassen vanaf 14 jaar dames en heren
gemengde poule) info m.b.t. TOtaal kata is te vinden op de laatste Blz.
Kumite
Verplicht: bitje, tok, vuistjes, scheenbeschermers en voetbeschermers.
Borstbeschermers bij de dames / meisjes wordt aanbevolen.
Kumite : Indeling op leeftijd, kleur band, geslacht, gewicht en lengte . Alle wedstrijden
volgens WKF systeem: max. 4 punten
Wedstrijdduur: Kumite Jeugd 1 minuut,
Kumite Volwassenen 1,5 minuten.
Op alle 2 de velden ligt geen mat, worpen zijn verboden.

Opmerkingen

Rode en blauwe banden en protectie-materialen zelf meenemen.

Categorieën Jeugd
= 6 t/m 17 jaar.
Witte t/m zwarte band.
Volwassen = 18 jaar of ouder. Witte t/m zwarte band
Aanvang Toernooi start om

9:00 uur tot 13.00 uur

Sluitingsdatum
Uiterlijk 1 december Of bij 80 deelnemers. Hieraan zal strikt de hand worden
gehouden.
Deelname op eigen risico

Karate-do SAN. Aangesloten bij de K.B.N. (Karate Bond Nederland, nr. 03-215)
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Wedstrijdsysteem: dubbele herkansing. Dit wil zeggen, wanneer je verliest,
ongeacht welke ronde, ga je direct naar de herkannsing. Verlies je in de
herkansing dan ben je uit het toernooi op dat onderdeel. Simpel gezegd je hebt
minimaal altijd per onderdeel 2 wedstijden. M.u.v. TOtaal kata deze heeft geen
herkansing.
Bij te weinig deelnemers zullen categorieën worden samengevoegd.
Inschrijfgeld
1 onderdeel
2 onderdelen
3 onderdelen

=€ 5
=€ 8
= € 10

Inschrijvingen via bijgevoegd inschrijfformulier:
U moet dit formulier digitaal invullen en digitaal meesturen aub!
Per email: openwestbrabantse@gmail.com
Entree

Gratis, u mag uiteraard altijd een kleine sponsoring geven, er staat een
donatiedoos bij de ingang…

Betalingen op bankrekening: IBAN: NL90 RABO 0140 7301 09 (Ned)
Onder vermelding van: 18e Open WB MINI toernooi (+ NAAM SCHOOL!)
Neem het bankafschrift van de betaling mee, ter controle
(Reeds betaalde inschrijfgelden kunnen niet gerestitueerd worden!!).
Betaling voor 1 december 2021!!!!
Door de organisatie wordt Koek en Soppie gratis verzorgt vanuit een kar die voor de hal
staat.
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TOtaal Kata:









Deelnemers moeten in willekeurige volgorde, 3 Tsuki’s en 3 Geri’s met 100% impact op een
kussen geven
o Aka eerst daarna Ao
 Kussen vastgehouden door eigen coach
 Indien de coach een fout maakt, zal deze niet worden meegenomen in de
eindbeslissing.
o De scheidsrechters wijzen de winnaar aan, onbeslist mag gegeven worden
 Elke vlag in voordeel deelnemer staat voor 1 punt
 Onbeslist is geen score
Deelnemers lopen daarna de kata
o Aka en Ao lopen gelijk
o Aka loopt tot einde van de rode kumite mat, Ao tot het begin, of tot de tape op de
grond
o Beide groeten en draaien een kwartslag naar binnen, groeten elkaar
o De hoofdscheidsrechter die buiten staat, roept, Sö-gö kata en wacht 3 seconden,
daarna roept hij Haijme.
o De scheidsrechters wijzen de winnaar aan, onbeslist mag gegeven worden
 Elke vlag in voordeel deelnemer staat voor 1 punt
 Onbeslist is geen score
De hoofdscheidsrechter wijst de winnaar aan
o Door alle punten op te tellen van beide deelnemers
Indien gelijk
o Deelnemers moeten een combi maken van 3 technieken met 100% impact op een
kussen geven. 2 tsuki/1geri of 2 geri/1 tsuki in willekeurige volgorde.
 Kussen vastgehouden door eigen coach
o De scheidsrechters wijzen de winnaar aan, onbeslist mag NIET gegeven worden
De hoofdscheidsrechter wijst de winnaar aan

Informatie en vragen kunt u stellen aan:
Con Voermans, Voorzitter Karate-do SAN & Hanshi TOtaal Karate Nederland
06-24222772 / con3san@gmail.com

Deelname op eigen risico

Karate-do SAN. Aangesloten bij de K.B.N. (Karate Bond Nederland, nr. 03-215)

