
 

 
Regelboek WOC-Zeeland Kampioenschappen 
 
 
Aanwezigheid scheidsrechters en tafelmedewerkers: 
Scheidsrechters en tafelmedewerkers dienen om 9.00 uur aanwezig te zijn en 

opgegeven te zijn via het aanmeldformulier. Alleen voor opgegeven medewerkers is een 
lunch gereserveerd. 
 
Dojo regels: 
-deelnemers groeten als ze de zaal binnenkomen of verlaten; 
-buigen doe je met je ogen naar de vloer gericht, niet naar voren! 
-opstellen gebeurt op bandkleur, de laagste banden staan vooraan; 
-deelnemers betreden alleen de shiaio’s als ze daar voor de wedstrijd of voor het opstellen 
 moeten zijn; 
-Als een poule aan de beurt is nemen alleen de deelnemers die opgeroepen zijn plaats op de 
banken links en/of rechts van de wedstrijdtafel, deelnemers die niet aan de beurt zijn bevinden 
zich op of bij de tribune en NIET achter de wedstrijdtafels; 
-Alleen de coaches mogen bij de wedstrijdtafel komen om vragen te stellen. 
-coaches zijn herkenbaar aan een coachkaart van het WOC. , Elk team heeft maximaal 3  
 coaches. 
 
Deelname: 
Deelname kan alleen plaatsvinden via een deelnemende school en dus niet individueel. 
Men kan deelnemen aan kumite, kata en team kata. De poule-indelingen zijn naar leeftijd en 
graad voor kata en naar leeftijd, lengte en gewicht en graad voor kumite. Vanwege de grens 
van tien deelnemers per poule kunnen er gelijke poules ontstaan.   
 
Scheidsrechters en medewerkers:   
Te leveren door elke school met meer dan drie deelnemers: 

• Ten minste één scheidsrechter. 
• Vanaf 10 deelnemers één extra scheidsrechter én één tafelmedewerker. 
• Vanaf 15 deelnemers twee extra scheidsrechters en één tafelmedewerker. 
• Vanaf 20 deelnemers twee extra scheidsrechters en twee tafelmedewerkers. 

De scheidsrechters zijn ten minste 21 jaar, 1e dan of bruineband met scheidsrechters licentie. 
Scheidsrechters dragen een karate-gi of scheidsrechter tenue (grijze broek, wit overhemd, 
stropdas, marineblauwe blazer en zwarte zaalschoenen). 
Tafel medewerkers zijn minimaal 14 jaar. Zij moeten zich vóór de wedstrijd opgeven, zodat 
duidelijk is op hoeveel tafelmedewerkers er gerekend kan worden. 
Ook scheidsrechters moeten vooraf bekend zijn, zodat een indeling per shiaio gemaakt kan 
worden. 
Voor kata zijn, afhankelijk van het aantal velden en het aantal scheidsrechters,  drie, vier of 
vijf scheidrechters per veld (bij de open poule altijd 5 scheidsrechters) en indien mogelijk 
géén twee van dezelfde school. Bij kumite twee veld scheidrechters (een hoofd- en een 
spiegel-scheidsrechter) en een referee aan de tafel. Wanneer mogelijk vier judges, een refferee 
en een kansa. 
 
De velden worden op de grond getapet met zwart/gele of rood/witte tape. 
De wedstrijd vloer is 8 x 8 meter. 
Bij kata zijn er minimaal 2 shiaio’s in gebruik. 
Bij kumite worden de scheidsrechters verdeeld over 3 shiaio’s. 
  



 
De Hoofdscheidsrechter zit in het midden, aan de rand, van de wedstrijdvloer met zijn  
gezicht naar de deelnemer(s) toe gericht. De 4 andere scheidsrechters zitten op de hoeken van 
de wedstrijdvloer en hebben een witte en rode of blauwe en rode vlag. 
Kata regelement: 
Kleding: witte karate gi met eigen band bij kata(voor bepalen van de hoogte van het aan te 
wijzen kata) en de gekleurde band van je poule (AKA= rood, AO = blauw, SHIRO = wit). 
Bij kumite alleen de gekleurde band van je poule. 
Voor meisjes een wit T-shirt onder de kleding bij kata en kumite. 
Eisen voor kumite: 
-witte zachte handschoenen of wkf rode of blauwe handschoenen (wel de juiste kleur per 
partij; Géén voet-, scheen- en of armbeschermers. 
-een bitje, zonder bitje kun je niet deelnemen!; 
-optioneel zijn een tok voor jongens en een borstbeschermer voor meisjes. 
 
Kata regels: 
1.  

1.1. Twee tegelijk op de mat of de een na de ander, afhankelijk van de poule. 
1.2. De deelnemers groeten eerst naar elkaar, daarna stapt de eerste deelnemer (of 

     beide deelnemers) op de mat en groet de hoofdscheidsrechter. 
1.3. De hoofdscheidsrechter zegt welk kata, bij de open poule mag je zelf je kata 

     bepalen. 
1.4. Het gevraagd kata is niet hoger dan die voor de laagste band in de poule of bij het 

     een voor een lopen van een kata afhankelijk van de band van de deelnemer. 
1.5. Nadat de hoofdscheidsrechter “hantei” heeft gezegd steken alle scheidsrechters op 

de tweede toon van het fluitsignaal hun rode/ witte of blauwe vlag op. 
1.6. De deelnemers groeten vervolgens eerst elkaar en daarna de hoofdscheidsrechter 

en verlaten achteruit de wedstrijd vloer. 
1.7. De shotokan kata’s worden gelopen conform de “best karate” reeks van 

Nakayama. 
1.8. Als een deelnemer niet komt opdagen, wordt de poule aangepast indien mogelijk. 

Als dit tijdens de wedstrijd gebeurd wint de tegenstander. 
 
2. Diskwalificatie: 

Diskwalificatie kan plaats vinden voor: 
2.1. De verkeerde Kata uitvoeren; 
2.2. Een Kata gedurende meerdere seconden onderbreken om na te kunnen denken; 
2.3. Lichamelijk contact maken met een scheidsrechter; 
2.4. Een deel van een kata weglaten of meerdere kata’s combineren. 
 
3. Team kata: 
3.1  Bij teamkata moeten alle drie de deelnemers starten met het gezicht in de richting van 

de hoofdscheidsrechter.  
3.2.  De deelnemers van het team moeten niet alleen laten zien dat zij alle aspecten van de 

Kata begrijpen, maar ook de Kata synchroon vertonen (alle drie exact hetzelfde ritme).  
3.3 Commando’s om de teamkata te starten of te beëindigen, zoals stampen met de voeten, 

slaan tegen borst, armen of karate-gi, zijn niet toegestaan 
 
4.       De taken van de tafelmedewerkers bij kata en kumite 
De tafelmedewerkers houden de score bij van de poules die gelopen zijn. Zowel op papier als 
digitaal om fouten te voorkomen. Tevens zorgen zij dat de deelnemers voor de komende partij 
klaar staan. 
 



 
 
 
 

Voorbeeld van een in te 
vullen poulindeling           

 

 
 
Op het formulier staan alle namen van boven naar beneden. 
Van links naar rechts staan de wedstrijden aangegeven. 
Op dit voorbeeld is de eerste wedstrijd tussen deelnemer 1 (rood) en deelnemer 2 (blauw). 
Elke gewonnen poule-wedstrijd geeft 3 punten, elke onbesliste poule-wedstrijd geeft 1 punt. 
Bij gelijke poule stand volgt een tussenronde voor zover er meer dan 4 deelnemers voor de 
finale in aanmerking komen. Bij onbeslist in de tussenronde geeft de hantei een extra punt (2-
2 wordt dan 3-2) 
De tafelmedewerkers noteren het aantal vlaggen dat een deelnemer heeft gekregen of in geval 
van kumite de gescoorde punten. 
Als het aantal vlaggen/punten rechts onder bij de juiste partij is ingevoerd, geeft de computer 
links boven vanzelf het juiste aantal punten weer en zorgt voor verdere afhandeling in de 
poule. 
 
Kumite regels algemeen: 
 
Opstellen deelnemer aan de matzijde corresponderend met de kleur op het scorebord. 
De deelnemers moeten voldoende uit elkaar staan, ± 3m; 
Agressie wordt niet getolereerd. 
Alleen positief en rustig coachen. 
Winnen doe je met techniek, niet met kracht. 
Er wordt niet gegroet tijdens het vechten (buigen na hajime of vuistje aantikken) en er 
wordt niet gevochten tijdens het groeten. 
Feliciteren doe je bij kumite buiten de mat. Groet elkaar, niet de scheidsrechter. 
 
 



 
Kumite regels: 
1. Wedstrijd duur:  De wedstrijd is ten einde: 

1.1. na zuivere wedstrijd tijd: 
1.1.1. 1,5 minuut effectief vechten t/m 14 jaar. 
1.1.2. 2,0 minuten effectief vechten 15 t/m 17 jaar en dames 18+. 
1.1.3. 3,0 minuten effectief vechten heren 18+ 

1.2. als één van de karateka’s vier punten heeft. 
1.3. als één van de karateka’s vier strafpunten heeft. 
1.4. als één van de karateka’s opgeeft (kiken). 
1.5. als één van de karateka’s door blessure niet verder kan/mag. 
1.6. bij gelijke stand in de finale volgt altijd hantei waarbij ook de referee meestemt, 

zodat er altijd een winnaar komt.  
 

2. Scores: 
2.1. hand/vuist technieken: yuko (1 punt); 
2.2. voettechnieken chudan: wazari (2 punten); 
2.3. voettechnieken jodan: ippon (3 punten); 

elke scorende techniek nadat de tegenstander op de grond ligt/zit door een veeg, 
worp of eigen toedoen: ippon (3 punten); 

2.4. niet iedere rakende techniek is een score. Een score is een techniek die voldoet aan 
de volgende criteria: 

2.4.1. juiste afstand. 
2.4.2. correcte vorm. 
2.4.3. krachtige uitvoering (kime). 
2.4.4. juiste timing. 
2.4.5. sportieve houding 
2.4.6. zanshin. (ook na de scorende techniek op gevaar blijven letten en zich niet 

       wegkeren van de tegenstander) 
2.5. Scores worden toegekend door de hoofdscheidsrechter nadat deze de strijd met 

yame heeft stilgelegd. Voor de toekenning van de score moet hij de 
spiegelscheidsrechter of minimaal twee judges mee hebben. De spiegelscheidsrechter 
gaat mee in de score, tenzij hij duidelijk aangeeft dat hij heeft gezien dat het geen 
score was. 

2.6. Wanneer de spiegelscheidsrechter een score aangeeft en de hoofdscheidsrechter 
deze wegwuift kan de referee door op zijn fluit te blazen de strijd stoppen wanneer hij 
het met de zienswijze van de spiegelscheidsrechter eens is. De hoofdscheidsrechter 
roept dan “yame” en kent het punt toe. Eventuele discussies die dit kunnen opleveren 
worden na de wedstrijd kort gehouden maar hebben geen invloed meer op de scores. 

2.7. Er kan niet gescoord worden wanneer beide deelnemers zich buiten de mat 
bevinden. Wanneer de deelnemer die zich nog wel op de mat bevindt een score maakt 
voordat er yame wordt geroepen voor jogai van de ander dan krijgt die deelnemer de 
score en de ander een straf voor jogai. 

 
3. Mogelijk scoren beide karateka’s gelijk of nagenoeg gelijk. In deze gevallen waarbij 

hoofd- en spiegelscheidsrechter beiden een ander als scorend aanwijzen krijgen beide een 
punt tenzij er sprake is van mubobi. 
 

4. Scoring zones: 
4.1. zijkant lichaam boven het heupgewricht. 
4.2. voorkant lichaam boven het schaambeen. 
4.3. rug boven het stuitbeen t/m de schouderbladen. 
4.4. de nek en hals. 
4.5. het hoofd. 



 
5. Contact: 

5.1. t/m 12 jaar mag er géén contact zijn op het hoofd, scores binnen 5cm van het doel; 
5.2. Boven de 12 jaar mag er alleen gecontroleerd contact zijn op het hoofd; 
5.3. het aangezicht (ogen, neus en mond) mag NIET worden geraakt; 
5.4. een aanval naar de keel geldt als contactfout ook al is er geen contact. 
 

6. Vastpakken: 
6.1. vastpakken met één hand is toegestaan mits binnen twee seconden een aanvallende  

     techniek wordt uitgevoerd. 
6.2. Vastpakken/houden met twee handen is niet toegestaan. 
 

7. Verboden technieken: 
7.1. Alle technieken die contact maken met iets anders dan handen of voeten.      

     (mawashi-geri met scheenbeen is dus niet toegestaan). 
7.2. worpen boven heupniveau. 
7.3. aanvallen naar gewrichten en armen of benen. (een trap naar de zijkant van het  

     lichaam terwijl dat is afgedekt door een arm is dus niet toegestaan. Dat geldt niet  
     wanneer de arm na inzet van de schop voor het lichaam wordt terug getrokken ter  
     afwering). 

7.4. open hand technieken naar het gezicht. (shuto naar de nek is akkoord niet naar de 
     zijkant van het hoofd ivm gevaar de ogen te raken) 

 
8. Straffen: er wordt een straf gegeven voor: 

8.1. het verlaten met tenminste één voet van de mat (jogai); 
8.2. praten met of tegen de scheidsrechters en of tegenstander; 
8.3. onsportief gedrag (door deelnemer of zijn begeleiders) als het maken van 

wegwerpbewegingen of andere negatief uitlegbare gebaren en geluiden; 
8.4. foutief contact. Dus op niet scorings zones, met ander lichaamsdelen dan de 

     handen of voeten en onsportief hard contact (met het doel de ander te blesseren); 
8.5. Het overdrijven of vijnzen van blessures of hard contact met het doel een straf 

voor de ander uit te lokken. Hieronder valt o.a. het wrijven over het geraakte 
lichaamsdeel, uitspugen van het bitje, gaan zitten of liggen. Wanneer iemand gaat      
liggen of zitten en na aandacht van de EHBO plots weer “fit” is krijgt dus een  
straf. Wanneer iemand na 10 seconden niet staat wordt hij of zij niet in staat 
geacht de strijd voort te zetten. Het is dan aan EHBO en scheidrechters om te 
bepalen of  hier shukoku (veroorzaakte blessure) of kiken (ik heb geen 
buikspieren) van toepassing is; 

8.6. mubobi: het nalaten zichzelf te beschermen na of tijdens een aanval. Wanneer 
     hierdoor contact ontstaat op eigen gezicht of hard op eigen lichaam levert dit geen  

straf op voor de tegenstander maar voor je zelf. De tegenstander kan ook geen 
punten krijgen voor dit te harde contact; 

8.7. Ongecontroleerde aanvallen. Dit zijn aanvallen die niet persé doel treffen maar ver  
     doorzwaaien of net naast het doel tot voorbij het doel doorgaan. Nog twee  

voorbeelden hiervan zijn een mawashi geri die snel/krachtig voorlangs doorzwaait 
en een drietal of meer stoten snel achter elkaar naar het hoofd; 

8.8. Het vasthouden van de tegenstander met twee handen of langer dan twee seconden  
     met één hand; 

8.9. Het duwen van de tegenstander met handen of de borst. 
8.10. Wanneer een contact, welke niet te hard is, een bestaande blessure verergerd ; 
8.11. Met de 4e straf volgt diskwalificatie; 
8.12. Er worden geen punten gegeven aan de tegenstander als gevolg van fouten. 

     Punten moet je zelf maken; 
8.13. Straffen tellen niet mee in de wedstrijd uitslag of bij hantei; 



 
8.14. De straffen worden aangeduid met: 

8.14.1. shukoku (waarschuwing) 
8.14.2. keikoku (strafpunt) 
8.14.3. hansokutsui (waarschuwing voor diskwalificatie) 
8.14.4. hansoku (diskwalificatie) 

8.15. De straffen worden op het scorebord opgeteld (tsui’s), ongeacht of het een  
     categorie 1 of categorie 2 straf is. 

8.16. Wanneer een contact een blessure veroorzaakt kunnen de scheidrechters in overleg 
beslissen een zwaarde straf te geven dan welke aan de beurt zou zijn. Wanneer 
iemand, anders dan door mubobi, zo hard geraakt wordt dat hij of zij niet verder kan 
dan moet er hansoku voor de overtreder gegeven worden. Wanneer er alleen een 
lichte verhindering ontstaat kan worden volstaan door één straf over te slaan. 
Minimaal is dan dus keikoku of hansokutsui wanneer er al een shukoku staat voor de 
overtreder. 

 
9. De winnaar: 

9.1. is diegene die de meeste punten heeft of als eerste 4 punten. 
9.2. is diegene die via hantei wordt aangewezen. 
9.3. is diegene die overblijft nadat de ander hansoku heeft gekregen of opgeeft. 

 
De gebaren van/termen die de scheidsrechter gebruikt t.b.v. de tafelmedewerkers: 

1.1            De wedstrijd start met: Shobu Hajime (start de wedstrijd), de tafelmedewerker  
 start een stopwatch om de wedstrijdtijd bij te houden; 

 
 

1.2  YAME: stop de wedstrijd (tafelmedewerker stopt de wedstrijd tijd) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    1.3  Tsuzukete Hajime (hervat het gevecht), de tafelmedewerker start de stopwatch  
  weer. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  De punten: 
 
Yugo (1 punt)  

De scheidsrechter wijst eerst de persoon aan voor wie het punt 
geld. 
Als het een punt is voor een tsuki (stoot) wordt er één punt 
toegekend. 
De scheidsrechter geeft dit aan door met zijn arm aan de kant van 
de scorende partij naar beneden te wijzen. 



 
Waza ari (2 punten)  

De scheidsrechter wijst eerst de persoon aan voor wie het punt 
geld. 
Als het een punt is voor een chudan voettechniek wordt er 
twee punten toegekend. 
De scheidsrechter geeft dit aan door met zijn arm aan de kant 
van de scorende partij naar opzij te wijzen. 
 
 

 
 
Ippon (3 punten) 

De scheidsrechter wijst eerst de persoon aan voor wie het punt 
geld. 
Als het een punt is voor een jodan voettechniek wordt er drie 
punten toegekend. 
Elke scorende techniek nadat de tegenstander op de grond 
ligt/zit door een veeg, worp of eigen toedoen levert ook drie 
punten op. 
De scheidsrechter geeft dit aan door met zijn arm aan de kant 
van de scorende partij schuin naar opzij en naar boven te 
wijzen 

 
 
1.5  Torimasen: geen score: 
 

 
 
1.6 Straffen: 
Categorie 1: voor te hard contact, aanvallen op armen, benen, gewrichten, geslachtsdelen of 
de wreef, aanvallen met open hand technieken naar het hoofd, verboden of gevaarlijke 
werptechnieken. 
De scheidsrechter kruist de polsen en wijst naar de deelnemer voor wie de straf geldt. 
 
Categorie 2: voor het simuleren of overdrijven van een blessure, het verlaten van de 
wedstrijdvloer (jogai), zichzelf met bepaald gedrag in gevaar brengen (mubobi), het gevecht 
ontwijken, passiviteit, met de tegenstander praten of hem irriteren, scheidsrechter niet 
gehoorzamen. 
 
Straf (1e straf is shokoku)           

     
 
 
 
 
 
 



 
 
Bij een tweede straf wijst hij na het geven van het teken van straf  2 naar beneden en zegt 
keikoku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bij een derde straf wijst hij na het geven van het teken van straf  naar opzij en zegt hansoku-
chui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij een vierde straf wijst hij na het geven van het teken van straf schuin naar boven en zegt 
hasoku en geeft vervolgens kachi naar de ander. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winnaar: No Kachi 
De scheidsrechter brengt zijn arm van beneden naar boven aan de kant van de winnaar. 

 
 
 
 
 
 


