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Beker van Lochristi
Kata en Kumite
Zondag 4 nov 2012
sporthal ‘t Veerleveld te Zaffelare
TIMING en INSCHRIJVINGEN:
Kata
Kumite
 Controle vergunningen:
8:30 h
12:30 h
 Aanvang wedstrijden:
9:00 h
13:00 h
 Puntensysteem:
Vlaggensysteem
Shobu-systeem
 Inschrijvingsgeld:
€ 10,00 per deelnemer (ongeacht aantal reeksen)
 Inschrijven kan uiterlijk tot/met donderdag 1 November 2012, per e-mail naar bvl@kusanoha.be. Storting
van de inschrijvingsgelden op IBAN BE27 2900 4233 6073 (BIC GEBA BE BB). Geen tijdige inschrijving en
storting, geen deelname. Inschrijvingen worden bevestigd per e-mail. Vanaf vrijdag 2 november 2012 kan
men de reeksen afprinten via http://www.kusanoha.be
 Toegang voor publiek: € 6,00 (gratis indien jonger dan 12 jaar).
REEKSEN:
 Alle verliezers van de finalisten komen tegen elkaar uit totdat er twee derde plaatsen gekend zijn.
KATA
- 16 jaar
e
Vanaf 7 Kyu

KATA
+ 16 jaar
e
Vanaf 7 Kyu
KATA
+ 35 jaar
de
Vanaf 3 Kyu
KUMITE
- 18 jaar
de
vanaf 7 Kyu
KUMITE
+ 18 jaar
de
vanaf 7 Kyu

Pupillen

van 7-9 jaar

Preminiemen
Miniemen
Kadetten
de
ste
7 -1 Kyu

van 10-11 jaar
van 12-13 jaar
van 14-15 jaar

DAN-graden
Senioren +

+ 35 jaar

Preminiemen (1,5’) van 10-11 jaar
Miniemen (1,5’)
van 12-13 jaar
Kadetten (2’)
van 14-15 jaar
Junioren (2’)
van 16-17 jaar
de
de
Senioren 7 tot 2 Kyu
ste
Senioren 1 Kyu & Dan graden
(Heren 2’, Dames 2’, Finale 3’)

Enkel lagere kata’s.
e
de
de
1 en 2 ronde verschillende kata’s, vanaf 3 herhaling.
Lagere of hogere kata’s.
e
de
de
1 t/m 2 ronde verschillende kata’s, vanaf 3 herhaling.
e
de
de
1 t/m 3 ronde verschillende kata’s, vanaf 4 herhaling.
e
de
de
1 t/m 4 ronde verschillende kata’s, vanaf 5 herhaling.
Lagere of hogere kata’s.
e
de
de
1 t/m 4 ronde verschillende kata’s, vanaf 5 herhaling.
WKF reglement, geen herhalingen.
e
de
de
1 t/m 3 ronde verschillende kata’s, vanaf 4 herhaling.

Tot/met miniemen VKF reglement.
Vanaf kadetten WKF reglement.
Bij voldoende deelnemers wordt elke reeks
onderverdeeld in een + en – reeks volgens gewicht.
Handschoenen en mondbeschermer zijn verplicht. Voeten borstbescherming is toegelaten, niet verplicht.

BEKERUITREIKING:
 Bekeruitreiking is verplicht in karatekledij en gebeurt na afwerking van elke reeks.
WEDSTRIJDREGLEMENT:
 Volledig wedstrijdreglement te bekomen via http://www.kusanoha.be. Verdere inlichtingen via
bvl@kusanoha.be en/of Laurent Rouckhout +32(0)496/965835.
___________________________________________________________________________________________
De “Beker van Lochristi” is een organisatie van Kenshikan Karate Lochristi vzw (VU).
Like our fb fanpage: http://www.facebook.com/KarateLochristi

