BELGISCHE KARATE FEDERATIE VZW
FEDERATION BELGE DE KARATE ASBL
Ondernemingsnummer – Numéro d’entreprise : 446.172.680

Warandelaan 1A
B – 9230 Wetteren
Tel : + 32 (0)9 248 03 00

Uiterste inschrijvingsdatum
en betalingsdatum:
ZONDAG 11 FEBRUARI 2018
De planning zal online staan
+/- 1 week voor het
kampioenschap

Aan de clubs aangesloten bij de
Vlaamse Karate Federatie vzw
en de
Fédération Francophone de Karaté et Arts Martiaux Affinitaires asbl

Belgisch Kampioenschap – KATA & KUMITE
Zaterdag 24 februari 2018 – 9u00
Salle du Bois Saint-Jean – Allée du Bol d’air 17 - 4031 Liège
Voormiddag: KATA | Namiddag: KUMITE
1. INSCHRIJVINGEN
- Alle registraties voor deelname aan de Belgische kampioenschappen dienen te gebeuren via
www.sportdata.org.
- De inschrijvingen worden afgesloten op zondag 11 februari 2018. Nadien kunnen er geen
inschrijvingen of aanpassingen meer gebeuren. BKF aanvaardt GEEN enkele laattijdige inschrijving.
- Gelieve zeker de naam + email + telefoon van de officiële coach + namen van de assistenten door te
geven.
2. BETALING (opgelet : betalen op het rekeningnummer VKF BE74 4428 6574 2107)
- Het deelnemingsbedrag bedraagt €15,00 per deelnemer en per categorie (coach gratis).
- De betaling dient te gebeuren op het rekeningnummer ‘VKF BE74 4428 6574 2107 voor zondag 11
februari 2018.
- Betaling moet gebeuren per overschrijving met vermelding van Belgisch Kampioenschap +
clubnummer + aantal categorieën.
- Inschrijvingen dat niet tijdig zijn betaald, worden automatisch geschrapt.
- Er wordt geen deelnamegeld terugbetaald.
- Inkom voor toeschouwers bedraagt 8 euro  ter plaatse te betalen. De organisator reserveert zich
het toegangsrecht.

Lid van / Membre de:
World Karate Federation (WKF)
European Karate Federation (EKF)
Fédération Mondiale de Karaté (FMK)
Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB)

Vleugels / Ailes:
Vlaamse Karate Federatie vzw (VKF)
erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – SPORT VLAANDEREN
Fédération Francophone de Karaté asbl (FFKAMA)
econnue par le Ministère de la Communauté Française – ADEPS

Belgische Karate Federatie vzw – Fédération Belge de Karaté asbl

3. COACHES (volgens de WKF en EKF reglementen)
Aan de coach zal gratis toegang worden verleent op volgende voorwaarden:
- De coach moet de minimum leeftijd van 18 jaar bereikt hebben en minstens over een 1ste kyu
beschikken.
- Per club is er één officiële coach. Hij is de enige persoon waarmee in geval van problemen zal
contact worden opgenomen.
- De officiële coach mag bijgestaan worden door een assistent-coach.
Aantal deelnemers in één enkele discipline
Van 1 tot 5 deelnemers = 1 coach
Van 6 tot 10 deelnemers = 1 coach + 1 assistent coach
Van 11 tot 15 deelnemers = 1 coach + 2 assistent coach
Van 16 tot 20 deelnemers = 1 coach + 3 assistent coach
Van 21 tot 25 deelnemers = 1 coach + 4 assistent coach
+25 deelnemers
= 1 coach + 5 assistent coach
-

De naam van de officiële coach (+ email + gsm-nummer) en de naam van de assistent dienen
verplicht ingevuld te worden op sportdata. De coach en assistenten die niet geregistreerd zijn,
zullen geen toegang krijgen tot de wedstrijdruimte.
Alle coaches dienen ’s morgens en ’s middags 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden
aanwezig te zijn op de coachbriefing. Wie niet aanwezig is, kan die dag niet coachen.
De coach / assistent coach krijgen een coacharmband of badge ter plaatse.
Verplichte kledij coach: in sportkledij of karate-gi en sportschoenen.
Onsportief gedrag van kamper en/of coach wordt niet getolereerd.

4. CATEGORIEEN
Zie bijlage.
5.

DEELNEMERSVOORWAARDEN
- Elke deelnemer moet in het bezit zijn van een geldige vergunning FFKama of VKF.
- Elke deelnemer moet de vereiste leeftijd bereikt hebben op de dag van de wedstrijd De leeftijd
wordt bepaald naargelang de geboortedatum vermeld op sportdata dat tevens overeenkomt met
de identiteitskaart.
- Elke deelnemer moet de Belgische nationaliteit bezitten.
- Elke kamper in het bezit te zijn van zijn/haar identiteitskaart en te kunnen voorleggen op vraag van
de organisator.
- Elke kamper dient in het bezit te zijn van de nodige bescherming en gordels in het rood en blauw.
- Deelnemerskaart: Elke deelnemer dient zijn/haar kaart voor te leggen aan de tafel van zijn/haar
wedstrijdvloer.

6.

WEDSTRIJDREGLEMENT

-

ARBITRAGE REGLEMENT
De wedstrijden gaan door volgens de EKF- en WKF-reglementen, aangepast volgens de BKF normen.
Arbitrage gebeurt door scheidsrechters van FFKama en VKF.
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-

-

WEGING
Gebeurt op de wedstrijdvloer bij het oplijnen van de kampers
De weging is voor alle kampers.
In karate-gi (voor dames eventueel met borstbeschermer).
Elke deelnemer dient zijn identiteitskaart voor te leggen bij de weging.
Indien het gewicht van de kamper niet overeenstemt met het opgegeven gewicht zal zijn deelname
geweigerd worden.
WEDSTRIJDORGANISATIE : KATA
Kata wedstrijd volgens vlagsysteem en herkansingen. De winnaars van de herkansing behalen
beiden een 3de plaats.
Deelnemers vanaf 16 jaar kunnen deelnemen in hun eigen leeftijdscategorie + in de categorie van
de senioren.
De bekers worden enkel uitgereikt aan atleten die het podium betreden in karate-gi met gordel en
op blote voeten (geen trainingspak, vlaggen, petten, schoenen of kousen zullen worden toegelaten).
Finale = 1 en 2de plaats
WEDSTRIJDORGANISATIE : KUMITE
Er wordt gekampt volgens het WKF systeem met rechtstreekse eliminaties naar 2 kampers toe.
Vervolgens herkansingen tussen de verliezers van de 2 laatste kampers uit de schiftingen voor de
derde plaats. Er wordt niet gekampt voor een derde en vierde plaats.
Elke kamper dient in het bezit te zijn van zijn rode en blauwe beschermingen. Dit is verplicht voor
alle categorieën: gebitbescherming, handbescherming, voet- en beenbescherming.
Een facemask is verboden, een bodyprotector is toegelaten.
De bekers worden enkel uitgereikt aan atleten die het podium betreden in karate-gi met gordel en
op blote voeten (geen trainingspak, vlaggen, petten, schoenen of kousen zullen worden toegelaten).

Niet-oplosbare geschillen in het scheidsrechtersreglement, Reglement van Inwendige Orde BKF of
Statuten BKF zullen worden beslist door de wedstrijddirectie van het Belgisch Kampioenschap.
Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht van de bovenstaande richtlijnen en hopen te kunnen rekenen
op uw medewerking om van deze dag een succes te maken voor iedereen.
In afwachting jullie te mogen verwelkomen, groet ik u met de meeste hoogachting,
François Demesmaeker
Voorzitter BKF

3

Belgische Karate Federatie vzw – Fédération Belge de Karaté asbl

BIJLAGE
CATEGORIEEN: Jongens/heren en meisjes/dames zijn gescheiden in alle categorieën.
BKF KATA
PUPILLEN 7-9 jaar
PREMINIEMEN 10-11 jaar
Enkel lagere kata’s
Twee verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk
MINIEMEN 12-13 jaar
Enkel lagere kata’s tijdens de voorrondes
Drie verschillende kata’s, vanaf dan is herhaling mogelijk
In de finale: lagere kata of hogere kata uit lijst WKF
KADETTEN 14-15 jaar
JUNIOREN 16-17 jaar (minimum 5° kyu)
SENIOREN vanaf 16 jaar (minimum 3° kyu)
U21 : 18-20 jaar
Volgens WKF reglement.
Lijst lagere kata’s:
Shotokan/ Shito Kai : Heian shodan, Heian nidan, Heian sandan, Heian yondan en Heian godan
Goju Ryu : Geksai-Dai Ichi, Geksai-Dai Ni, Taikyoku Jodan, Taikyoku Mawashi Uke, Kihon Kata Dai Sono Ichi,
Kihon Kata Dai Sono San, Taikyoku Kake Uke, Kihon Kata Dai Sono ni
Wado Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan, Pinan godan
Shito Ryu : Pinan shodan, Pinan nidan, Pinan sandan, Pinan yondan, Pinan godan

BKF KUMITE
PREMINIEMEN: 10 & 11 jaar
Jongens:
+ en – categorie
Meisjes:
+ en – categorie
MINIEMEN: 12 & 13 jaar
Jongens:
+ en – categorie
Meisjes:
+ en – categorie

(= wordt bepaald d.m.v. het gemiddelde)

(= wordt bepaald d.m.v. het gemiddelde)

KADETTEN: 14 & 15 jaar
Jongens:
-52, -57, -63, -70, +70 kg
Meisjes:
-47, -54, +54 kg
JUNIOREN: 16 & 17 jaar
Jongens:
-55, -61, -68, -76, +76 kg
Meisjes:
-48, -53, -59, +59 kg
U21: 18-20 jaar
Jongens:
-60, -67, -75, -84, +84 kg
Meisjes:
-50, -55, -61,-68, +68 kg
SENIOREN: 18+
Jongens:
-60, -67, -75, -84, +84 kg
Meisjes:
-50, -55, -61,-68, +68 kg
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