
 
Nederlandse Kampioenschappen 

Ku1 1919 mite Jeugd  
 
Locatie: 
Detos sporthal  
Vorrinklaan 202 
3317 KZ  Dordrecht 
 
 
Wedstrijdinformatie: 
Topsport evenement 
Wedstrijdindeling is conform richtlijnen KBN en WKF : 
 
Kata: 

cat. Leeftijdsklasse Aanduiding 

1 14-15 jaar cadetten 

2 
16-17 jaar junioren 

3 18-20 jaar -21 jaar 

 
Kumite: 

cat. Leeftijdsklasse Aanduiding Jongens/heren (kg) Meisjes/dames (kg) 

4 14-15 jaar cadetten -52, -57, -63, -70 en +70kg -47, -54, +54 kg 

5 
16-17 jaar junioren -55, -61, -68, -76, +76 kg -48, -53, -59, +59 kg. 

6 18-20 jaar -21 jaar -68, -78 +78kg -53, -60, +60kg 

 
 
Deelname NK  kata en kumite: 
- Lid KBN, contributie 2012 betaald  
- Nederlandse nationaliteit.  

INDELING:Bij uw inschrijving dient u het exacte gewicht van uw leerlingen op te geven.  

Poules worden gemaakt op gewicht. De organisatie houdt zich het recht voor om 
gewichtsklassen aan te passen naar aanleiding van het aantal deelnemers 
Op de website van de KBN is een actueel overzicht van alle inschrijvingen te vinden. Tot 
uiterlijk 6 oktober  kunnen nieuwe inschrijvingen en/of eventuele gewicht en/of leeftijds-
aanpassingen worden ingevoerd.  
 
Systeem: Enkele eliminatie systeem. 
Wedstrijdregels: Volgens het WKF / KBN - reglement.  
 
Inschrijving 
Het inschrijfgeld dient uitsluitend per school/vereniging te worden overgemaakt op 
bankrekening 57 21 06 742 ten name van Karate-do Bond Nederland onder vermelding van 
de naam van de school, het aansluitnummer en aantal deelnemers (denk aan overboekingtijd).  
Geen individuele betalingen. Andere betalingsmogelijkheden zijn niet toegestaan. 
 
Inschrijven: Online 
 
Inschrijven cq registreren van deelnemers en/of coaches is alleen toegestaan door bij de KBN 
inschreven karatescholen vanaf  1 augustus  2012. Schoolhouders of de door de schoolhouder 
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gemachtigde personen kunnen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen, zie 
voor meer informatie: www.kbn.nl 
 
Inschrijvingen én betalingen moeten  6 oktober  2012 binnen zijn.  
 
Coaches:  De coaches/leraren (18jr of ouder) worden dringend verzocht uiterst  

zorgvuldig te wegen, er bestaat geen extra gewichtsmarge, dus let goed 
op het gewicht om  teleurstellingen te voorkomen. Men mag zich 
meerdere keren wegen binnen de officiële weegtijd. 

o voor elke categorie geldt de leeftijd en gewicht op de wedstrijd dag 
zelf. 

o Om vertraging te voorkomen worden ALLEEN DE COACHES 
verzocht zich met de paspoorten aan te melden. 

o Er wordt na 6 oktober niet meer overgeschreven naar een andere 
leeftijds- en/of gewichts-categorie. Dus ook NIET op de wedstrijddag 

. 
 
Inschrijfkosten Inschrijfgeld €12,50 per onderdeel.  

Let op, contributie moet zijn voldaan voor lopend jaar en op wedstrijd 
dag moet tijdens registreren KBN paspoort getoond worden.   
 
 

Programma , onder voorbehoud 

 
Definitief (en gedetailleerd) programma zal direct na de sluitingsdatum op de 

website van de KBN worden gepubliceerd. 
 

INSCHRIJVING + BETALING DIENEN 
UITERLIJK OP 6 oktober 2012 

OP HET BONDSBUREAU BINNEN TE ZIJN 

Datum Programma           Controle en weging 
Zaterdag 20 oktober kata  08.00uur   geplande aanvang 8.30u 

kumite  11.00uur  geplande aanvang 11.30u 
 

http://www.kbn.nl

