KARATE CUP BUITENVELDERT
ZONDAG 17 JUNI 2018
CONVOCATIE
Organisatie

Karate-Do Buitenveldert, in samenwerking met Gemeente Amsterdam
Onder Auspiciën van de Karate-do Bond Nederland nr: 2018005

Plaats

Sporthallen Zuid – Burgerweeshuispad 54, 1076EP Amsterdam

Kata

Individueel –M/V
Team - teams mogen gemixt zijn.
Indeling
- breedtesport - op leeftijd, geslacht en kleur band
- topsport - op leeftijd en geslacht
Individueel - Breedtesport – dubbele eliminatie
Bandkleur
Categorie
Geslacht
Wit
U6 – U8 – U10 – U14
Mixed
Geel&Oranje
U6 – U8 – U10 – U14
Mixed
Groen&Blauw U8 – U10 – U12 – U14
Man - Vrouw
Bruin
U10 –U12 - U14
Man - Vrouw
Individueel – Topsport – enkele eliminatie
Cat.
Leeftijdsklasse
U16
14-15 jaar
U18
16-17 jaar
18+
18+
Team – Breedtesport – dubbele eliminatie
Cat. leeftijdsklasse
Bandkleur
U8
5-7 jaar
Mixed
U12 8-11 jaar
wit/geel – oranje/groen- blauw/bruin
U16 12-15 jaar
wit/geel – oranje/groen -blauw/bruin/zwart
16+
16+
wit/geel – oranje/groen - blauw/bruin/zwart

Kumite

Individueel - m/v

Indeling: op leeftijd, geslacht en gewicht

Individueel - Breedtesport – dubbele eliminatie – Senshu van toepassing
Cat
Leeftijdsklasse
Heren (kg)
Dames (kg)
U8
5-7 jaar
+28, -28
+28, -28
U10
8-9 jaar
+33, -28, -33
+33, -28, -33
U12 10-11 jaar
+45, -30, -35, -40, -45
+40, -30, -35, -40
Individueel – Topsport – enkele eliminatie – Senshu van toepassing
Cat
Leeftijdsklasse
Heren (kg)
Dames (kg)
U14 12-13 jaar
+55,-40,-45,-50,-55
+47,-42,-47
U16 14-15 jaar
+70, -52, -57, -63, -70
+54, -47, -54
U18 16-17 jaar
+76, -55, -61, -68, -76
+59, -48, -53, -59
18+
18+
+84, -60, -67, -75, -84
+68, -50, -55, -61, -68
Afhankelijk van het aantal deelnemers, kunnen categorieën worden samengevoegd

KARATE CUP BUITENVELDERT
ZONDAG 17 JUNI 2018
Regels

- Topsport:
WKF regels met herkansing
- Breedtesport: Dubbele eliminatie
- Weging Kumite deelnemers: steekproefsgewijs
- Geschikt voor alle Kyu- en Dan Graden

KATA: -Topsport:
Iedere ronde een andere Kata
KATA: -Breedtesport:
-Witte & Gele band - vrije keuze – herhalen mag tot en met de finale
-Oranje & Groene band – vrije keuze – eerste 2 rondes verschillende Kata,
daarna mag worden herhaald tot en met de finale
-Vanaf Blauwe band – vrije keuze – eerste 3 rondes verschillende Kata,
daarna mag worden herhaald tot en met de finale

Registratie

www.sportdata.org
Voor leden Shotokan Karate-Do Buitenveldert: via mail buitenveldertcup@gmail.com
Sluitingsdatum: 4 juni 2018

Meer info

buitenveldertcup@gmail.com
of Dhr. A.Skrijelj via mobiel: 0031 (0)6-49219727

Kosten

Deelname €15,- per deelnemer, per categorie / €21,- per Kata team
Betaling: op rekening NL29INGB0007421162 t.n.v. Shotokan Karate-Do Buitenveldert
o.v.v. naam club, aantal deelnemers & aantal kata teams / International Karate Cup
Buitenveldert 2018

Entree toeschouwers Volwassenen v.a. 16 jaar: 5 euro - Jeugd t/m 15 jaar: gratis

Tijdsindeling Zondag 17 juni
08.00 uur
08.30 uur
09.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
19.00 uur

zaal open
Controle deelnemers Kata
Overleg coaches & scheidsrechters
Openingsceremonie
Start Kata teams gevolgd door Kata Individueel
Pauze – Controle deelnemers Kumite
Start individuele Kumite wedstrijden
Afsluiting
Prijsuitreiking na iedere poule finale
Alle bovengenoemde tijden zijn bij benadering

Belangrijk: De organisatie van de International Karate Cup Buitenveldert stelt zich niet aansprakelijk voor
vermissing van eigendommen en voor enig letsel opgelopen tijdens het toernooi.
Deelname is geheel voor eigen risico.

