
                       Tadashii-do         
Open Clubkampioenschap 2017 

Jeugd 5 t/m 16 jaar 
 

Datum:  Zaterdag 14 januari 2017 

Locatie:  Sporthal Portland 

  De Beurs 41  

  Rhoon-Portland 
 

Aanvang: 09.00 uur Zaal open (tijden onder voorbehoud) 

09.30 uur Kata 

11.40 uur Kata teams 

12.00 uur Prijsuitreiking Kata 

12.15 uur Pauze 

12.45 uur Kumite 

  16.40 uur Prijsuitreiking Kumite en Karateka v/h jaar 2016 Tadashii-do 

  17.00 uur Einde toernooi   

Deelname: € 10,00 individueel 1 onderdeel. € 16,00 2 onderdelen. € 12,00 per katateam 

Toegang: Gratis 

Onderdelen: Kata: -14 jaar keuze uit Heian 1 t/m 5. 14+ vrije kata. 

  Kumite: -jaar 1,5 minuut. 14+ 2 minuten. Katateam: mixteams is toegestaan. 

Indeling:  Aparte poule’s beginners en gevorderden. Er wordt zoveel mogelijk rekening 

  gehouden met leeftijd, graduatie en geslacht. Bij onvoldoende deelnemers per 

  poule kunnen poule’s worden samengevoegd.   

Opgave: Uiterlijk vóór ZATERDAG 14 DECEMBER 2016 met inlevering van 

het deelnamestrookje en contant gepaste betaling bij je eigen leraar. 
 

Wij verwachten dat alle leden meedoen aan dit toernooi! 
Er zijn aparte poules voor beginners om ervaring op te doen. 

Voor de toeschouwers zijn een beperkt aantal zitplaatsen aanwezig. Het meebrengen van 

klapstoelen is toegestaan. Drank, taart en broodjes worden verkocht aan de bar. 

Deelname is geheel op eigen risico. EHBO is aanwezig. Deelnemers dienen in het bezit te zijn 

een rode en blauwe band. Bij het Kumite zijn het dragen van WKF rode of blauwe 

karatehandschoenen en een gebitsbeschermer (bitje) verplicht. Borstbeschermers (bij de 

dames) en kruisbeschermer (bij de heren) is aan te bevelen. Dit geldt ook voor 

scheenbeschermers en karatevoetjes.  

Deze beschermende accessoires zijn tegen een gereduceerde prijs te koop bij de leraar. 
Bij afzegging of ziekte na 14 december wordt er geen restitutie verleend over het inschrijfgeld. 

=============================================================== 

Ja, natuurlijk doe ik mee aan het Open Clubkampioenschap van Tadashii-do! 

 

Naam karateschool: ……………………………………………………………………………. 

 

Naam deelnemer:……………………………………………………………………………….. 

 

Leeftijd:………………..jaar. Graduatie: Kleur band: …………………......... Meisje / Jongen* 
 

Ik doe mee aan de discipline: Kata  / Katateam / Kumite* 

Mijn Katateam bestaat verder uit: 1…………………………………………………….... 

            

           2………………………………………………………. 

(*doorhalen wat niet van toepassing is) 
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