
 

 

Uitnodiging Kata Wedstrijd 

 
Zondag 6 oktober 2019 

Sporthal Mariagaarde, Oude molenstraat 13, 2390 Westmalle (België) 
 
 
Verloop wedstrijd 

De zaal is open vanaf 09.00 uur en inchecken kan tot 10.00 uur. Briefing scheidsrechters 10.15 en coaches 
10.30 uur. De wedstrijd start om 11.00 uur.  
 

Toegangsprijs 

Het inschrijvingsgeld per deelnemer bedraagt 7€ te betalen op de dag van de wedstrijd. Voor de 
toeschouwers bedraagt de inkomprijs 6 €. 
 

Inschrijvingen 

De uiterste datum voor het insturen van de inschrijvingsformulieren is 22 sept 2019. 

Regels van de wedstrijd:  
We wensen dat het toernooi plaats vindt in een sportieve geest. Wij vestigen uw aandacht op de volgende 
punten:   
-  Aankomst, coaches moeten gaan "inchecken" met hun team. De betaling gebeurt ter plaatse.  

-  De verantwoordelijkheid van de scheidsrechters valt onder de leiding van Sensei Willy De Peuter, 
de scheidsrechters presenteren zich in officieel outfit 

-  De coaches graag in trainingspak; 2 coaches max worden benoemd door de dojo (3 coaches als het 
team uit 10 atleten of meer bestaat);  

-  Coaches zijn een voorbeeld voor hun studenten. Ze nemen een voorbeeldige houding aan. Een 
houding die indruist tegen de geest van de sport kan resulteren in diskwalificatie van de atleet of 
zijn team;  

-  Alleen coaches en deelnemers worden toegelaten op de wedstrijdvloer zaal. Supporters en 
toeschouwers blijven in de voor hen voorziene ruimten.  

 

Wedstrijd systeem:  
De katawedstrijd zal volgens een piramidesysteem verlopen. De scheidsrechters gebruiken vlaggen om de 
winnaar te bepalen. Als er minder dan 4 deelnemers in een categorie zijn, zal er gekozen worden voor een 
poule-systeem. 
Voorrondes: De deelnemers voeren een opgelegde kata uit die door de scheidsrechter wordt gekozen. De 
kata zal altijd een kata zijn die behoort aan het niveau van de kyu graad. 
 

Semi finale/ Finale (kata gekozen door de deelnemer) :  
Alle semi-finalisten en finalisten mogen hun kata kiezen. Het is toegestaan om dezelfde kata uit te voeren 
in de finales en in de halve finales 
 
De organisator behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen indien dit noodzakelijk is.  

 



 

 

 
Criteria:  
Gezien er verscheidene organisaties deelnemen kan de uitvoering van de kata lichtjes verschillen per 
organisatie. Daarom zal er rekening gehouden worden met volgende criteria.  
- Realistische uitvoering en algemene uitstraling (Riai).  
- Juist uitgevoerde technieken (Bunkai);  
- Kracht, timing, ritme, snelheid, versnelling, evenwicht en Kime;  
- Correct gebruik van ademhaling in de kata (Kokyu, Ibuki, Kiai).  
- Concentratie (Chakugan, Zanshin).  
- Houding en juiste posities, balans (Shisei, Tachi).  
- Juiste technieken in hun vorm (Kihon Waza). 
 

Categorielijst: 
Categorie 1 8-9-10 jaar (10e-9e kyu) 

Categorie 2 8-9-10 jaar (8e kyu en hoger) 

Categorie 3 11-12-13-14 jaar (10e-9e kyu) 

Categorie 4 11-12-13-14 jaar (8e-7e kyu) 

Categorie 5 11-12-13-14 jaar (6e kyu en hoger) 

Categorie 6 15 jaar en meer (10e-9e kyu) 

Categorie 7 15 jaar en meer (8e-7e kyu) 

Categorie 8 15 jaar en meer 6e-3e kyu) 

Categorie 9 Dames 2e kyu, 1e kyu 

Categorie10 Heren, 2e kyu, 1e kyu 

Categorie 11 Dames Yudansha 

Categorie 12 Heren Yudansha 

 

Katalijst: (kata gekozen door scheidsrechter) 
10e kyu Taikyoku 1, 2 

9e kyu Taikyoku 1, 2 

8e kyu Taikyoku 1, 2, 3 

7e kyu Taikyoku 1, 2, 3 Pinan 1 

6e kyu Taikyoku 3, Pinan 1, 2 

5e kyu Pinan 1, 2, 3 

4e kyu Pinan 2, 3, 4 

3e kyu Pinan 2, 3, 4 

2e kyu Pinan , 4, 5, Tsuki no Kata 

1e kyu Pinan , 4, 5, Tsuki no Kata, Gekisai Dai, Yantsu 

1e dan en meer Gekisai Dai, Yantsu, Gekisai Sho, Tsuki no Kata, Saiha 

 

Katalijst (vrij kata– finale en semi-finale) :  
Niet toegestaan: kata sokugi, kata uitgevoerd in ura en ademhalingskata‘s (sanchin/tensho kata) 
Toegestaan: alle andere kyokushin kata 
Het is toegestaan om in de halve en finale dezelfde kata te demonsteren. 
 

Bij vragen kan u ons contacteren. 

 - Sensei Peter De Raedt, email peterderaedt@gmail.com of tel. 0491 07 71 01 


