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 Rotterdam Cup 

Zondag 31 mei 2015 
Internationaal open karatetoernooi 

jeugd, cadetten, junioren, senioren & veteranen 
kata en kumite 

 
Organisatie   Tadashii-do Rotterdam Cup 
In samenwerking met  Sport & Receatie Rotterdam 

    Karate-do Bond Nederland (KBN) 
 
    (Let op! Nieuwe locatie) 
Plaats    Sporthal Campus Hoogvliet (naast metrostation Zalmplaat) 

    Campusplein 8 
    3192 BJ Rotterdam – Hoogvliet   
     
Categorieën   Jeugd vanaf 10 jaar, cadetten, junioren, senioren en veteranen 
Graad / band   Vanaf oranje band en hoger 
Leeftijdsgroepen  A1  Kata -12 jaar jeugd  

A2  Kata -14 jaar jeugd    
    A3  Kata -16 jaar cadet  
    A4  Kata +16 jaar junior/senior 
    A5  Kata +35 jaar veteraan 
    B1  Kumite -12 jaar jeugd 
    B2  Kumite -14 jaar jeugd 

B3  Kumite -16 jaar cadet 
B4  Kumite -18 jaar junior 
B5  Kumite +18 jaar senior 
B6  Kumite +35 jaar veteraan 

    C1  Katateam -16 jaar 
    C2  Katateam +16 jaar 
     
Disciplines   Kata individueel en kumite individueel. Dames en heren gescheiden. 

Katateams mogen gemixt zijn. Er is geen scheiding van heren en dames 
teams. 
Bij onvoldoende inschrijvingen per categorie kunnen categorieën worden 
samengevoegd.  

Regels    WKF regels met herkansing volgens WKF systeem.  

 
Registratie/inschrijving  www.sportdata.org/set-online 
 
Verdere Informatie  Marjanne Deijl (hoofd WOC)    of  Wim Mallens (toernooi-directeur) 

    00-31-(0)6-12662329  Mobiel: 00-31-(0)6-30543800 
Email: info.tadashiido@gmail.com  

    Website: www.tadashii-do.nl 
 
Sluitingsdatum 17  mei 2014 (of wanneer het maximum aantal deelnemers voortijdig is 

ingeschreven) 
 
Maximum aantal deelnemers 400 deelnemers 
 
Deelname kosten                           € 12,50 per persoon per onderdeel 

€ 20,00 per katateam 
 
Betalingen  vóór 3 mei 2014  uitsluitend via postbanknummer: 
NL 37 INGB 0 0 0 0 3 1 2 6 6 4  t.n.v. Tadashii-do o.v.v. Rotterdam Cup. 

Bij het niet deelnemen op de toernooidag wordt geen restitutie verleend over 
het inschrijfgeld. 
 

Entree toeschouwers  € 5,00. Beperkte zitplaatsen (220 stoelen)  

 



 
 
 
 
 
 
Tijdsindeling   08.30 uur zaal open 

09.00 uur aanvang kata cat. A1, A2, A3 
    10.30 uur aanvang kata cat. A4, A5 
    12.30 uur aanvang katateam  
    13.00 uur aanvang kumite cat. B1, B2, B3 
    16.30 uur aanvang kumite cat. B4, B5, B6 
    18.45 uur einde toernooi 
     
    Alle bovengenoemde tijden zijn bij benadering.  

Prijsuitreiking na afloop van iedere categorie. 
     
Kata regels Cat. A1, A2, – Vrije keuze. Kata’s mogen worden herhaald tot aan de finale. 

In de finale dient een niet eerder gelopen kata te worden getoond. 

    Kata’s worden door beide deelnemers gelijktijdig uitgevoerd. 
 

Cat. A3, A4 – Vrije keuze. Per ronde dient een andere kata te worden 
getoond. Er mag dus niet worden herhaald.  

Kata’s worden onafhankelijk per deelnemer uitgevoerd. 
 

 Cat. A5 – Vrije keuze. Kata’s mogen worden herhaald tot aan de finale. In de 
finale dient een niet eerder gelopen kata te worden getoond. 

Kata’s worden onafhankelijk per deelnemer uitgevoerd. 
 
Cat. C1, C2 – Vrije keuze. Kata’s mogen worden herhaald. Geen Bunkai in 

de finale. 
 
Kumite regels   Iedere deelnemer dient op de mat te verschijnen met een rode of  

blauwe band en dito karatehandschoentjes en voet/scheenbeschermers.  
Bitje is verplicht. Kruisbeschermer (alleen bij de heren) is verplicht. 
Borstbeschermer bij dames cadet, junior en senior wordt geadviseerd. 
Voor alle categorieën geen verplichte gezichtbeschermer. 
 
De duur van de wedstrijd is in cat. B1, B2, B3: 1½  min.  
In cat. B4, B5, B6:  2 min.  

 
Gewichtsindeling Open klasse. Bij het kumite wordt naargelang het aantal inschrijvingen per 

leeftijdscategorie een + en - indeling gemaakt. 
 

Let op! Bij twijfel over het opgegeven gewicht kan er worden gewogen. 

Overschrijving op de dag zelf naar een – of + categorie is niet mogelijk. 
 
Coachregels                                    Per 10 deelnemers één extra coachkaart. De namen van de coaches dienen 

op het inschrijfformulier te worden ingevuld. Op de wedstrijddag zelf worden 
geen extra coachkaarten afgegeven. 

 Coaches uitsluitend in trainingspak toegang tot de wedstrijdvloer. 
 
Belangrijk De organisatie van de Rotterdam Cup stelt zich niet aansprakelijk voor 

vermissingen van eigendommen en voor enig letsel opgelopen tijdens het 
toernooi. Deelname is geheel voor eigen risico.  

 

Dit jaar voor het eerst een veteranenklasse kata & kumite! 
 


