
9e TAMASHII OPEN SHOTOKAN KARATE TOERNOOI  
	  
Datum:	  Zondag	  3	  April	  2016	  
Zaal	  open:	  	   08:30	  (Kantine	  aanwezig)	  	  
Aanvang:	  	   09:30	  (Coach	  meeting	  09:00)	  	  
	  
Locatie:	  	  	   Sporthal	  de	  Kannebuis,	  De	  Poelekes	  12	  
	   	   4661	  LR,	  Halsteren	  
	  
*Sluitingsdatum	  inschrijving:	  zondag	  20	  maart	  2016	  
Deelname	   :	  €10,-‐	  per	  onderdeel	  
	   	   :	  €15,-‐	  voor	  twee	  onderdelen	  
	   	   :	  €15,-‐	  Team	  Kata	  
Toeschouwers:	  	   :	  €4,-‐	  per	  persoon	  (vanaf	  6	  jaar	  en	  ouder)	  
	  
Leeftijd	   Graad	   	   	   Kata	   Kumite	   Team	  Kata	   Team	  Kata	  
	   8e/7e	  

kyu	  
6e/5e	  
kyu	  

+4e	  
kyu	  

Gemengd	   M	   V	   Laag	   Hoog	  

t/m	  9	  jr.	   X	   X	   X	   X	   X	  	   X	   X	   X	  
10	  t/m	  12	  jr.	  	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  
13	  t/m	  15	  jr.	  	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   X	  
16	  t/m	  18	  jr.	  	   X	   X	   X	   X	  	   X	   X	   X	   X	  
	  	  
* Categorieën en indeling afhankelijk van de inschrijving. Team Kata alle leeftijden gemengd 
	  
KATA:	  	  

-‐ Nieuw:	  Open	  stijl	  Kata	  klasse.	  1	  hoge	  en	  1	  lage	  band	  poel.	  	  	  
-‐ Normale	  klasse	  uitsluited	  Shotokan	  Kata.	  
-‐ Elke	  deelnemer	  participeert	  in	  minimaal	  twee	  (voor)rondes.	  

	  
KUMITE:	  

-‐ JKA	  Based	  Kumite	  (Voor	  toelichting	  regels	  zie	  bijlage).	  	  
	  
	   	  



Bijlage	  wedstrijdreglement	  
Kata:	  	  
-‐ Eerste	  ronde	  aangewezen	  Heian.	  Tweede	  ronde	  vrije	  keuze,	  maar	  t/m	  5e	  kyu	  Heian	  

verplicht.	  4e	  kyu	  en	  hoger	  mogen	  in	  de	  tweede	  ronde	  een	  hogere	  Kata	  kiezen.	  Na	  het	  
uitrekenen	  van	  het	  gemiddelde	  van	  de	  twee	  voorronden	  samen	  volgt	  plaatsing	  in	  de	  finale	  
ronde	  voor	  de	  beste	  vier.	  
De	  finale	  ronde	  score	  bepaald	  de	  uiteindelijke	  finale	  plaats.	  De	  finale	  kata	  is	  volledig	  vrije	  keus.	  	  

-‐ Bij	  de	  open	  Kata	  klasse	  draait	  men	  twee	  ronden	  geheel	  vrije	  Kata	  keuze.	  De	  eerste,	  tweede	  
en	  derde	  plaats	  wordt	  dan	  bepaald	  aan	  de	  hand	  van	  het	  gemiddelde	  van	  deze	  twee	  ronden	  
samen.	  
	  
Shotokan	  Kata	  lijst:	  

o Heian	  Shodan	  t/m	  Godan.	  	  
o Bassai	  dai,	  Kanku	  dai,	  Jion,	  Empi,	  Kanku	  sho,	  Nijushiho,	  Gojushiho	  sho,	  

Unsu,	  Sochin.	  
	  
	  	  	  	  Kumite:	  

-‐ Tot	  en	  met	  15	  jaar	  Nihon	  Shobu	  	  systeem,	  16	  tot	  en	  met	  18	  jaar	  Ippon	  Shobu	  systeem.	  
-‐ Bescherming	  alle	  leeftijden	  witte	  JKA	  handschoentjes	  verplicht.	  Deze	  zijn	  eventueel	  voor	  

€	  14,50	  te	  koop	  aan	  de	  kassa.	  (Bitjes	  ook)	  
-‐ Rode	  en	  blauwe	  KBN	  handschoenen	  niet	  toegestaan.	  	  
-‐ Bitje	  verplicht.	  Borst	  bescherming	  en	  tok	  aan	  te	  raden,	  maar	  op	  eigen	  risico.	  Dit	  wordt	  

niet	  gecontroleerd.	  Scheen	  en	  wreef	  beschermers	  niet	  	  	  toegestaan.	  Dames	  dragen	  een	  
gesloten	  wit	  shirt	  onder	  het	  karate	  pak.	  

	  
Inschrijving	  in	  dubbele	  categorieën	  niet	  toegestaan!!!	  
	  

Wijzigingen:	  
-‐ Na	  27	  maart	  is	  de	  inschrijving	  definitief.	  En	  op	  de	  wedstrijddag	  zelf	  worden	  geen	  wijzigingen	  

meer	  geaccepteerd.	  
-‐ Wijzigingen	  opgeven	  voor	  deze	  datum.	  Op	  de	  wedstrijddag	  zelf	  worden	  geen	  nieuwe	  

deelnemers	  meer	  geaccepteerd.	  
	  	  	  Hierop	  wordt	  geen	  uitzondering	  meer	  gemaakt.	  	  

Verboden:	  
-‐ Verboden	  zijn	  sierraden,	  haarspelden/klemmen/hoofddoekjes/etc.	  Gebruik	  simpele	  haar	  

stiekjes.	  Indien	  de	  
-‐ 	  	  karateka’s	  hieraan	  niet	  voldoen	  kan	  niet	  aan	  de	  wedstrijden	  worden	  deelgenomen,	  dit	  wordt	  

gecontroleerd.	  
-‐ Alle	  karateka’s	  /	  scholen	  dienen	  zelf	  voor	  rode	  en	  witte	  banden	  te	  zorgen.	  Enkele	  reserve	  

banden	  zijn	  aanwezig.	  
-‐ Alle	  deelnemers	  dienen	  op	  verzoek	  hun	  karate	  paspoort	  of	  i.d.	  kaart	  te	  tonen	  ter	  controle	  van	  

geboorte	  datum,	  
-‐ 	  	  	  leeftijd,	  graad	  etc.	  aan	  het	  w.o.c.	  
-‐ Aftekenen	  karate	  paspoort:	  graag	  bij	  de	  kassa	  inleveren.	  Sensei	  Otto	  Bakker	  tekent	  ze	  af.	  

Coachen:	  
-‐ De	  coach	  moet	  in	  karate	  gi	  zijn	  of	  herkenbaar	  sport	  tenue,	  een	  trainingsjack	  over	  de	  karate	  gi	  

is	  toegestaan.	  
-‐ De	  coach	  moet	  de	  status	  hebben	  van	  instructeur.	  
-‐ Er	  worden	  maximaal	  2	  coach	  en	  2	  begeleiders	  kaarten	  per	  organisatie	  uitgegeven,	  dit	  al	  naar	  



gelang	  het	  aantal	  deelnemers.	  Tot	  10	  deelnemers	  1	  plus	  1.	  Meer	  dan	  10	  deelnemers	  2	  plus	  2.	  
Prijsuitreiking:	  

-‐ De	  karateka	  moet	  in	  karatepak	  op	  het	  podium	  staan,	  dojo	  tenue	  over	  karatepak	  is	  toegestaan.	  	  
-‐ De	  uitreiking	  vindt	  aan	  het	  eind	  van	  de	  ochtend	  en	  eind	  van	  de	  middag	  plaats.	  	  
-‐ De	  discipline	  die	  nodig	  is	  netjes	  op	  elkaar	  te	  wachten	  of	  je	  nu	  wel	  of	  niet	  iets	  gewonnen	  hebt,	  
-‐ 	  	  	  hoort	  bij	  deze	  vechtkunst!	  	  

Betaling	  deelname	  geld:	  
-‐ A	  contant	  volgens	  inschrijfformulier	  op	  de	  wedstrijddag	  zelf.	  Verzekering:	  
-‐ Deelname	  aan	  het	  toernooi	  is	  geheel	  voor	  eigen	  risico.	  
-‐ Zorg	  dat	  u	  uw	  ziekenfonds	  papieren	  bij	  	  hebt	  voor	  noodgevallen.	  
-‐ Karateschool	  Tamashii	  kan	  niet	  aansprakelijk	  gesteld	  worden.	  

	  

Leeftijd	  splitsing:	  ochtend	  t/m	  12	  jaar.	  In	  de	  middag	  13	  t/m	  18	  jaar.	  

Maximaal	  aantal	  deelnemers:	  150.	  

	  

	  
	  

DEELNAME	  FORMULIER	  STUREN	  NAAR:	  	  
Karateschool	  Tamashii:	  mail:	  info@tamashii.nl	  
Tholenseweg	  18,	  4661	  PB	  Halsteren,	  
Tel.	  0164	  687471.	  	  	  	  	  	  	  	  06	  10	  515	  449.	  	  

	  


