9de Beker van Kortenberg
Georganiseerd door

Karate Groot-Kortenberg
ism WIKF Belgium en WADO Vlaanderen

op zaterdag 17/11/2018

Sporthal Kortenberg
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg
Kata wedstrijd toegankelijk vanaf 6 jaar en tot en met bruine gordel (1ste
kyu). Er is geen leeftijdsbeperking.
Deelnemingsvoorwaarden: Geldige vergunning VKF + betaling
inschrijvingsgeld.
Controle vergunningen: tussen 11:30 en 12:00
Aanvang wedstrijd: 12:30
Inkom: 7 € (-10 jaar gratis)
Inschrijvingen dienen ten laatste tegen 9/11/2018 via e-mail gestuurd te
worden naar carlo.jansen@telenet.be. Het inschrijvingsgeld van 8 € per
deelnemer dient gestort te worden op IBAN: BE78 7340 0919 3686 op
naam van Karate Groot-Kortenberg. Geen inschrijvingen of betalingen ter
plaatse.
Meer info via info@karate-groot-kortenberg.be of op GSM 0486/64 30 60
(Carlo Jansen) of op www.karate-groot-kortenberg.be

Informatie Beker van Kortenberg - kata
Zaterdag 17/11/2018

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Karate Groot-Kortenberg en is toegankelijk
voor alle kyu-graden van de stijl Wado-Ryu die aangesloten zijn bij Wado Vlaanderen.
Het is een officieuze wedstrijd waar gearbitreerd wordt door zowel officiële
scheidsrechters als door ervaren DAN-graden.
De wedstrijd is toegankelijk voor karateka’s vanaf 6 jaar met een geldige VKF
vergunning.
De wedstrijdvoorwaarden zijn als volgt:
wit t/m oranje
groen en blauw
Bruin (3de en 2de kyu)
Bruin (1ste kyu)

: Mogen elke wedstrijd dezelfde LAGERE kata uitvoeren.
: De 2 eerste wedstrijden een verschillende LAGERE kata
uitvoeren; vanaf de 3de wedstrijd mag er herhaald worden.
: De 3 eerste wedstrijden een verschillende kata uitvoeren;
vanaf de 4de wedstrijd mag er herhaald worden.
: De 3 eerste wedstrijden een verschillende kata uitvoeren
waarvan 1 hogere; vanaf de 4de wedstrijd mag er herhaald
worden.

Dames en heren vormen aparte categorieën en deze worden verdeeld in
leeftijdsgroepen. Naargelang het aantal inschrijvingen kunnen de indeling in
leeftijdsgroepen bij de jongens en de meisjes verschillen. De leeftijd op datum van de
wedstrijd geldt voor de indeling in de leeftijdscategorieën.
Indien er minder dan 4 deelnemers zijn in een bepaalde categorie worden deze bij een
hogere categorie ingedeeld. Er zijn ook aparte poules voorzien voor volwassenen.
Dit toernooi is specifiek voor karateka’s die een eerste wedstrijdervaring willen opdoen.
Iedereen die een kata kan uitvoeren is welkom.
Per 5 deelnemers is er 1 coach toegelaten met een maximum van 3 coaches per club.
De coaches moeten zich aanmelden in karate gi of training.
Inschrijvingen dienen ten laatste tegen 9/11/2018 via e-mail gestuurd te worden naar
carlo.jansen@telenet.be. Het inschrijvingsgeld van 8 € per deelnemer dient gestort te
worden op rekening BE78-7340-0919-3686 op naam van Karate Groot-Kortenberg.
Gelieve bij de betaling de naam van de club + aantal deelnemers te vermelden.
Geen inschrijvingen of betalingen ter plaatse.
Meer info via info@karate-groot-kortenberg.be of op GSM 0486/64 30 60 (Carlo
Jansen) of op www.karate-groot-kortenberg.be

