14DE
BELGISCHE
GOJU-RYU
KAMPIOENSCHAPPEN
ZONDAG 7 DECEMBER 2014
Beste Sportvrienden,
Met genoegen nodigen wij jullie uit voor het 14de Belgisch Goju-RYU Kampioenschap
Kata & Kumite” welke zal plaatsvinden in de Sporthal Curticella te Koersel-Beringen
op Zondag 7 december 2014.
Gegevens i.v.m. het tornooi :
Locatie :

Sporthal Curticella
Sportlaan z/n
3583 Koersel-Beringen

Datum :

zondag 7 december 2014

Wie :

jongens en meisjes vanaf 7 jaar

Tijdschema :

09.00 uur tot 09.30 uur : vergunningcontrole voor KATA
10.00 uur : start KATA competitie
11.30 uur tot 12.30 uur : vergunningcontrole voor KUMITE + weging
13.00 uur : start KUMITE competitie

Inschrijvingsgeld :

10.00 € per DISCIPLINE INDIVIDUEEL
15.00 € per PLOEG

Inkom toeschouwers :

10.00 € vanaf 10 jaar

Coaches :

maximaal 1 per 5 deelnemers en maximaal 3 per club.

Info en organisatie :

Jozef Henkens – 0476 63 66 17
Jaak Bams – 0475 75 90 99

Wedstrijden (Reglement en Categorieën):
A. Kata
Categorie Pupillen:

7 + 8 + 9 jaar meisjes: geen gradenbeperking
7 + 8 + 9 jaar jongens: geen gradenbeperking
Eerste ronde: lagere kata daarna vrije kata
Kata’s mogen vrij herhaald worden

Categorie Preminiemen:

10 + 11 jaar meisjes: geen gradenbeperking
10 + 11 jaar jongens: geen gradenbeperking
Eerste ronde: lagere kata daarna vrije kata
Kata’s mogen vrij herhaald worden

Categorie Miniemen:

12 + 13 jaar meisjes
12 + 13 jaar jongens
Elke ronde een andere kata

Categorie Kadetten:

14 + 15 jaar meisjes
14 + 15 jaar jongens
Elke ronde een andere kata

Categorie Scholieren:

16 + 17 jaar jongens
16 + 17 jaar meisjes
Elke ronde een andere kata

Categorie Senioren:

vanaf 18 jaar Dames
vanaf 18 jaar Heren
Elke ronde een andere kata

Categorie Ploegen:

MIN 15 jaar
Ploegen mogen gemengd zijn. Meisjes en Jongens
Elke ronde een andere kata

Categorie Ploegen:

PLUS 15 jaar
Ploegen mogen gemengd zijn. Meisjes en Jongens
Elke ronde een andere kata
Ploegen bestaande uit 3 personen.

Alle kata’s te nemen uit Goju-Ryu WKF-lijst
Lijst lagere kata's : Kihon Kata dai Ichi, Kihon Kata dai Ni, Kihon Kata dai San,
Gekisai dai Ichi, Gekisai dai Ni, Yakusoku, Taikyoku.
B. Kumite
Categorie Preminiemen:

10 + 11 jaar meisjes
10 + 11 jaar jongens

Categorie Miniemen:

12 + 13 jaar meisjes
12 + 13 jaar jongens

Categorie Kadetten:

14 + 15 jaar meisjes
14 + 15 jaar jongens

Categorie Scholieren:

16 + 17 jaar jongens
16 + 17 jaar meisjes

Categorie Senioren:

vanaf 18 jaar Dames
vanaf 18 jaar Heren

Algemene opmerkingen :
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!
!
!
!
!
!
!
!
!

Enkel leden van een Belgische Goju-Ryu club worden toegelaten.
Elke kamper moet in het bezit zijn van een geldige verzekering.
Leeftijd wordt bepaald door de geboortedatum.
De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen / diefstal
Bij een inschrijving van minder dan 5 kampers wordt er een ROUND ROBIN gehouden
De categorieën “Pre-miniemen” en “Miniemen” worden niet onderverdeeld in een min en
plus categorie.
De categorieën “Kadetten”, “Scholieren”, “Senioren Dames” en “Senioren Heren” worden in
een min en plus categorie onderverdeeld vanaf 16 inschrijvingen in de respectievelijke
categorie.
De min en plus categorie wordt bepaald aan de hand van en na het einde van de inschrijvingen
Vergeet niet het juiste gewicht van de kamper te vermelden.
Verplichte protectie: rode en blauwe handschoenen, mondbescherming en kruisbeschermer
Scheenbeschermers mogen gebruikt worden
Elke club mag max. 3 coaches meebrengen (d.i. één per vloer)
De beslissingen van de scheidsrechters zijn finaal.

WIJ VRAGEN AAN DE DEELNEMENDE CLUBS OM SCHEIDSRECHTERS MEE TE
BRENGEN. GELIEVE DE NAMEN HIERVAN DOOR TE GEVEN AAN
HOOFDSCHEIDSRECHTER ANDY VLEUGELS TEL 0475 49 20 19 EN IN TE SCHRIJVEN
VIA DE WEBSITE.
Alle inschrijvingen :
Gebruik hiervoor de inschrijvingsformulieren op de website

http://bk-gojuryu.karatekoersel.be
Inschrijvingsgeld gelijktijdig overschrijven op rekeningnummer : 458-0024951-07
met vermelding “BK Goju-Ryu 2014” - “Clubnaam”

Inschrijven + inschrijvingsgeld kan uiterlijk tot op zondag 23 november 2014,
daarna zijn geen inschrijvingen meer mogelijk.
Met sportieve groeten en tot 7 december 2014 voor het

“ 14de BELGISCH GOJU-RYU KAMPIOENSCHAP”

