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10e Internationale Karate Cup Sittard 
Zaterdag 17 December 2016 

 
 

Dit toernooi vindt plaats onder auspiciën van de Karate-do Bond Nederland nr. 2016-014.  
 
PLAATS:   Stadssporthal Sittard, Stadswegske 8 - 6131 AG Sittard – 

Nederland 
  
INSCHRIJVING:  Alleen via : https://www.sportdata.org/karate/set-online.  
                                      Inschrijving limiet ± 550 deelnemers.  
 
INDELING:   Dit toernooi is geschikt voor zowel de beginnende als ervaren 

wedstrijdkarateka’s, vanaf 7 jaar. Deelnemers worden ingedeeld in 
poules naar leeftijd en gewicht (m.u.v. de open klasse). De indeling 
kan afwijken van de in het KBN-reglement gehanteerde indeling. Er 
bestaat een mogelijkheid tot herkansing als men in de voorronde 
verliest van de poule winnaar. Vanaf 14 jaar wordt de WKF 
gewichtsindeling toegepast. Als er in een categorie te weinig 
inschrijvingen zijn komt de categorie te vervallen, of kan de 
deelnemer ingedeeld worden bij een andere categorie. Voor elke 
categorie geldt de leeftijd op de wedstrijddag. Indeling als volgt: 

Cat. Leeftijd klasse  Jongens/heren Meisjes/dames 
1 7 – 9 jaar -10 jaar plus/min categorie plus/min categorie 
2 10 – 11 jaar -12 jaar plus/min categorie plus/min categorie 
3 12 – 13 jaar -14 jaar plus/min categorie plus/min categorie 
4 14 – 15 jaar cadetten -52, -57, -63, -70, +70kg -47, -54, +54kg 
5 16 – 17 jaar junioren -55, -61, -68, -76, +76kg -48, -53, -59, +59kg 
6 18 – 20 jaar  -21 jaar -68, -78, +78kg -53, -60, +60kg 
7 + 18 jaar open Alle gewichten Alle gewichten 

 
 

 
Let op: Geldprijzen alleen in “Open Klasse Dames“ en “Open Klasse Heren” en alleen 
geldend als er minimaal 8 inschrijvingen per klasse zijn!  
 
Geld prijzen:  1ste plaats : € 200,-  
(open klasse) 2de plaats : € 100,-  
 3de plaats : € 50,-  
INSCHRIJFGELD:  € 20,00 per persoon per klasse.   

LET OP: HET INSCHRIJFGELD DIENT VOORAF, PER 
SCHOOL / VERENIGING, TE WORDEN OVERGEMAAKT EN 
MOET VOOR 3 DECEMBER 2016 ZIJN BIJGESCHREVEN OP 
ONZE BANKREKENING.  
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 Betalen op de toernooidag is NIET mogelijk! 
 
BANKGEGEVENS:  REKENINGNUMMER:  51 82 09 520, t.n.v.: “Karate Cup Sittard”.  
 BIC:  ABNANL2A                
 IBAN:  NL84ABNA0518209520 
 
ENTREE toeschouwers:  € 5,- p.p. Jeugd t/m 10 jaar gratis. 
 
GEWICHTSCONTROLE:  08.30 - 09.00 uur Cat. 1 -2 -3   /   12.30 - 13.00 uur Cat. 4 -5 -6 – 7 
 

Gewichtscontrole zal steekproefsgewijs plaatsvinden of bij ernstige twijfel. 
Afwijking van het opgegeven gewicht kan leiden tot uitsluiting van 
deelname aan het toernooi! (zonder teruggave van inschrijfgeld) of 
inschrijving in de juiste klasse tegen nieuwe betaling van €20,00.  
 
AANVANG:  09.00 uur Cat. 1 -2 -3 / 13.00 uur Cat. 4 - 5 - 6 – 7 
  
ORGANISATIE:  Karate Cup Sittard . 
AANSPRAKELIJKHEID:  Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk 

gesteld worden voor letsel en/of diefstal van eigendommen van de 
deelnemers of bezoekers. 

 
WEDSTRIJDREGELS: Volgens het WKF systeem. 
 
TOELATINGSEISEN: Sportschool moet lid zijn van de KBN en/of EKF. 
  
VERPLICHT: Witte karate-gi, rode en blauwe banden, zachte vuistbeschermers, zachte 

scheenbeschermers(rood, blauw of wit), voetbeschermers (rood of 
blauw), gebit bescherming, voor de jongens een tok. Voor meisjes 
cadetten en ouder; borstbescherming verplicht.  

 
TOEGESTAAN:  Haarlint van stof, zachte contactlenzen, voor de meisjes 

borstbeschermers, gebitsbeugel op eigen risico !.  
 
NIET TOEGESTAAN:  Oorbellen en andere sieraden, hoofdbedekking (hoofddoek), evenals 

brillen en harde contactlenzen 
.  
RECLAME:  Het is niet toegestaan eigen reclame/sponsor materiaal anders dan op 

kleding mee te nemen of op te hangen.  
 

 

Inschrijvingen: 
 

   
INSCHRIJVINGEN  :  : https://www.sportdata.org/karate/set-online.  
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De volgende gegevens moeten op de inschrijving vermeld worden: 

 

Naam school/club: 

Contactpersoon op de toernooidag: 

Mobiel telefoon nr. v.d. contactpersoon: 

Naam deelnemers: 

Geboortedatum (niet de leeftijd!) van de deelnemers : 

Gewicht van de deelnemers: 

Naam van de coaches: 

 

Let op: het aantal coaches is gelimiteerd tot 5 per school/club, in redelijke verhouding met het 

aantal deelnemers. Coachkaarten worden op naam uitgegeven en zijn NIET overdraagbaar.  

 

Extra coachkaarten kunnen bij uitzondering door het bestuur worden toegekend. 

 

Op de toernooidag is het wedstrijdveld alleen toegankelijk voor medewerkers van de KCS, 

deelnemers met een geldige deelnemerskaart en coaches met een correcte coachkaart.  

Alle andere personen hebben GEEN toegang tot de tatami’s. 
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