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Uitnodiging 
 

 

 

Open Belgian Kata Championship 2023 
 

LIMIET: 150 DEELNEMERS  
 

Opgelet: wijziging! 

 

De categorieën kinderen en jeugd zullen volledig in de voormiddag worden 

afgerond op 3 matten met aansluitend de prijsuitreiking.  

De categorie volwassenen (vanaf 15 jaar) zullen van start gaan in de namiddag. 

Volwassen deelnemers kunnen zich aanmelden tussen 12u en 13u 

 

(we hebben ook kata’s toegevoegd voor 4e dan, zie laatste pagina) 

 

 
Deze katawedstrijd is toegankelijk voor alle dojo’s ongeacht de organisatie. 

 

Waar en wanneer? 

De wedstrijd zal doorgaan op zaterdag 18 maart 2023 in de Gemeentelijke Sporthal 

Centrum, Christiaan Pallemansstraat 84, 2950 Kapellen. 

 

 

8u30 – 9u30: deelnemers melden zich samen met hun coach aan  

9u30: start scheidsrechters- en coachesmeeting  

10u30: Start wedstrijd 

 

De prijs per ingeschreven deelnemer bedraagt 10€, te storten op BE18 0015 8230 9365 

BIC GEBA BEBB. Geannuleerde deelnemers worden niet terugbetaald. 

De toeschouwers betalen 7€ (gratis voor kinderen onder 8 jaar) 
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Inschrijven? 

Gelieve bijgaand inschrijvingsformulier in te vullen en terug te zenden voor 4 maart. 

Inschrijvingen zonder invullen van het inschrijvingsformulier zullen niet worden 

geaccepteerd. Dus gelieve de inschrijvingen niet in een ander document te 

sturen. We limiteren het aantal inschrijvingen op 150 deelnemers dus schrijf je 

deelnemers tijdig in. 

 

Als op de dag van de wedstrijd blijkt dat een deelnemer is opgegeven in een foute categorie 

proberen we dit recht te zetten. Als dit niet mogelijk is wordt de deelnemer uitgesloten. 

Kijk de inschrijving van je deelnemers extra na en geef eventuele correcties tijdig door. 

 

 

Scheidsrechters gevraagd! 

We maken gebruik van drie wedstrijdmatten in de voormiddag en twee in de namiddag. 

Wij willen dan ook vragen om scheidsrechters mee aan te melden met de inschrijvingen 

om het tornooi vlot te kunnen laten verlopen.  

 

 

Aandachtspunten  

Vrouwelijke deelnemers zijn verplicht een witte t-shirt onder hun karategi te dragen. 

 

Deelnemers zijn verplicht hun rugnummer te dragen wanneer ze op de mat staan. 

Er zullen veiligheidsspelden voorzien worden om het nummer vast te maken. 

 
Categorieën 

Elke categorie kan op de wedstrijddag gewijzigd worden naargelang de opkomst in deze 

categorie.  

     

 kinderen jeugd volwassenen 

10e kyu categorie 1 categorie 3 
categorie 9 

9e kyu categorie 2 categorie 4 

8e kyu   categorie 5 
categorie 10 

7e kyu   categorie 6 

6e kyu   
categorie 7 categorie 11 

5e kyu   

4e kyu   
categorie 8 categorie 12 

3e kyu   

2e kyu     
categorie 13 

1e kyu     

shodan     

categorie 14 (dames) & 
categorie 15 (Heren) 

nidan     

Sandan     

Yondan   
 

Kinderen = 8 tot 11 jaar 

Jeugd = 11 tot 15 jaar 

Volwassenen = vanaf 15 jaar 
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Als er geen categorie is voor de leeftijd van de deelnemer, doet de deelnemer mee in 

een hogere leeftijdscategorie 

 

 

Reglement 

 

Kinderen en jeugd (8 tot 15 jaar) & Volwassenen (vanaf 15 jaar) t/m 7e kyu  

 

In de eerste ronde krijgt de deelnemer een opgelegde kata. In de tweede ronde loopt de 

deelnemer een kata naar keuze. 

 

Meteen na het lopen van de kata krijgt hij/zij punten van de 5-koppige jury. De hoogste 

en laagste punten vallen weg en de overblijvende punten worden opgeteld. 

 

De punten van de twee ronden worden samengeteld. De deelnemer met de hoogste score 

wint. Een eerste, tweede en derde plaats worden toegekend. 

 

De deelnemer mag beslissen om opnieuw te beginnen zonder verlies van punten voordat 

zijn/haar kata is beëindigd. 

 

 

Volwassenen (vanaf 15 jaar) vanaf 6e kyu 

 

In de eerste ronde mag de deelnemer zelf een kata kiezen. Meteen na het lopen van de 

kata krijgt hij/zij punten van de 5-koppige jury. De hoogste en laagste punten vallen weg 

en de overblijvende punten worden op geteld. 

 

De 12 beste deelnemers per categorie gaan door naar de 2de ronde. Hier wordt een kata 

gekozen door de jury afhankelijk van de graad van de deelnemer. Na het lopen van de 

kata krijgt hij/zij punten. Deze punten worden samengeteld met de punten van de vorige 

ronde. De 6 beste deelnemers in deze categorie gaan door naar de finale.  

 

In de finale wordt opnieuw een kata naar keuze gelopen en krijgt men voor de laatste maal 

punten. Deze punten worden opnieuw samengeteld met de punten van de vorige ronden. 

De deelnemer met de hoogste score wint.   

 

Een eerste, tweede en derde plaats worden toegekend. 

 

De deelnemer mag beslissen om opnieuw te beginnen zonder verlies van punten voordat 

zijn/haar kata is beëindigd. Dit geldt niet voor deelnemers vanaf 2e kyu. 
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Opgelegde kata’s 

10kyu:  Taikyoku I 

9kyu:  Taikyoku I, II 

8kyu:  Taikyoku II, III  

7kyu:  Taikyoku III, Pinan I 

6kyu:  Pinan I, II 

5kyu:  Pinan II, III 

4kyu:  Pinan II, III 

3kyu:  Pinan III, IV 

2kyu:  Pinan IV, V, Gekisai dai 

1kyu:  Pinan V, Gekisai dai, Tsuki no kata 

shodan:  Gekisai dai, Yantsu, Tsuki no kata, Saiha 

nidan:  Yantsu, Saiha, Gekisai sho, Seipai 

sandan:  Gekisai sho, Seipai, Seienchin, Kanku dai 

Yondan:     Kanku Dai, Garyu, Sushiho,Seienchin 

 

 

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen. 

 

Sportieve groeten. 

 

Seishin dojo 
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