
   

 

Geachte ouder en karateka,  
 
Op zaterdag 14 maart 2015 wordt de Jeugdvaantjescompetitie gehouden. Deze 
competitie is inmiddels een vertrouwd evenement binnen onze school en de KBN en is 
speciaal bedoeld voor kinderen die nog geen of weinig ervaring hebben in het doen van 
wedstrijdjes. De competitiedagen worden minimaal vier maal per seizoen op een leuke, 
kleinschalige en sportieve manier opgezet. Kinderen van karatescholen uit diverse plaatsen 
van het land nemen deel aan de competitie. 
 
Kinderen verzamelen op de competitiedagen punten door het lopen van stijlvormen (kata). 
Zowel bij goede als bij minder goede uitvoering, bij winst en bij verlies worden er punten 
toegekend. Dit betekent dat alle kinderen beloond worden voor hun inzet. De punten van 
verschillende competitiedagen worden bij elkaar opgeteld. Aan het eind van elke 
competitiedag ontvangt elke deelnemer een diploma met het actuele puntentotaal. Elke keer 
als een deelnemer er 100 punten bij heeft, ontvangt deze een vaantje corresponderend met 
een bandkleur. Bij 700 punten ontvangt de deelnemer een trofee en promoveert deze naar 
een hogere klasse. 
 
Deelname aan deze competitiedagen levert een grote bijdrage aan de voorbereidingen 
voor de bandexamens. Bovendien is het gewoon erg leuk! 
 
De competitiedag is zaterdag 14 maart 2015 in sporthal “de Sypel” te Harderwijk.  

De competitiedag duurt van 12:00 uur tot ongeveer 16:00 uur. Deelnemers worden ingedeeld 
in blokken op basis van leeftijd en kyu-graad. Dit betekent dat u slechts een deel van de dag 
aanwezig hoeft te zijn. Na inschrijving ontvangt u (via de sportschool) een bevestiging 
met daarop de tijd waarop de deelnemer aanwezig moet zijn. 

 
Het is niet verplicht om aan alle competitiedagen mee te doen. Als een deelnemer een 
competitiedag afwezig is, dan blijven de punten gewoon staan tot de eerstvolgende keer. 
Voor elke competitiedag wordt uw kind apart uitgenodigd. Inschrijving kost € 5,00 per 
competitiedag.  
 
Speciaal voor de ouders wordt er aandacht besteed aan een stukje uitleg over de regels van 
het karate en bovendien wordt u getrakteerd op een leuke demonstratie. Het belooft een 
gezellige dag te worden. U bent dan ook van harte welkom! De toegang is gratis. 

 
Vul onderstaande strook in en lever hem in bij de leraar. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inleveren vóór  28 februari 2015! 

 
Bij deze geef ik mij op voor de competitiedag op zaterdag 14 maart  (KATA / KUMITE ) 

 
Voornaam:       ............................................ 
Achternaam:        ............................................ 
Geboortedatum:  …………….... 
Gewicht:       ....      (alleen bij kumite) 
Band:        ....     Handtekening ouder: ........................  

   
Kosten voor inschrijving (€ 5,00) kunt u bij dit formulier overhandigen aan de leraar. 

 
(Inschrijven voor het onderdeel Kumite is alleen mogelijk vanaf 8 jaar en ouder. Bij inschrijving 

op twee onderdelen (kata en kumite) is ook 2 maal inschrijfgeld verschuldigd). 
Kosten voor inschrijving (€ 5,00) kunt u bij dit formulier overhandigen aan de leraar 
 



   

Algemene informatie 
 

De wedstrijden vinden zo als gebruikelijk weer plaats tussen 13.00 - 17.00 uur. Het definitieve 
tijdschema ontvangt u nadat alle inschrijvingen zijn ontvangen. 
Om een goede voorbereiding te kunnen maken wil ik graag vòòr 15 maart 2013 (uiterlijk) de namen 
van deelnemers binnen hebben. 
   
Kata individueel 
Dit is het hoofdonderdeel van de competitiedag. Deelnemers worden beloond voor hun inzet en 
ontvangen bij winst en verlies punten. Twintig punten voor een gewonnen partij en tien punten voor 
een verloren partij. Elke deelnemer wordt beoordeeld over vier wedstrijden. De punten van de 
verschillende competitiedagen worden bij elkaar opgeteld. Aan het eind van elke competitiedag 
ontvangt elke deelnemer een diploma met het actuele puntentotaal. Elke keer als een deelnemer er 
100 punten bij heeft, ontvangt deze een vaantje corresponderend met een bandkleur. Bij 700 punten 
ontvangt de deelnemer een trofee en promoveert deze naar een hogere klassen. Dit onderdeel kent 
geen verliezers. 
  
Kata teamwedstrijden 
Dit onderdeel is een aanvulling op het individuele gedeelte. Karateka's leren in dit onderdeel dat naast 
hun individuele prestatie ook samen te werken met andere karateka's. Daarnaast doen zij ervaring op 
in dit onderdeel van het karate. De winnende teams ontvangen op de wedstrijddag een wisselbeker, 
die eigendom blijft van de organisatie. De wedstrijden vinden plaats middels het dubbel 
eliminatiesysteem. Per competitiedag worden de 1e, 2e en 3e prijs winnaars bekend, zij ontvangen 
hiervoor wedstrijdpunten die gedurende het gehele competitiejaar 2013 bij elkaar worden opgeteld (4 
punten voor de winnaars, 3 punten voor de 2e plaats, 2 punt voor de 3e plaats en 1 punt voor alle 
overige deelnemende teams). De karateteams met het hoogste puntentotaal ontvangen aan het einde 
van het competitiejaar een prijs (1e, 2e en 3e prijs). Deelnemen aan de teamwedstrijden is alleen 
mogelijk als men zich heeft ingeschreven voor het onderdeel kata individueel.  
  
De categorie indeling is als volgt:  
Categorie 1:  Katateams 6 t/m 8 jaar, wit en gele banden.    

(wedstrijdkata's zijn: 1e, 2e Taikyoko: Jodan, Chudan) 
Categorie 1a:  Katateams 9 t/m 10 jaar, wit en gele banden.              

(wedstrijdkata's zijn: 1e, 2e en 3e Taikyoko: Jodan, Chudan, Gedan) 
Categorie 2:  Katateams 6 t/m 10 jaar, oranje band en hoger.           

(wedstrijdkata's zijn: Gekisai Dai 1 en 2, Saifa) 
Categorie 3:  Katateams 11 t/m 17 jaar, wit, geel en oranje banden.   

(wedstrijdkata's zijn: : Gekisai Dai 1 en 2, Saifa) 
Categorie 4:  Katateams 11 t/m 17 jaar, groene band en hoger.         

(wedstrijdkata's zijn: Gekisai Dai 1 en 2, Saifa, Seinchin) 
 

In elke categorie mag 1 deelnemer met een afwijkende band kleur zitten, de leeftijden moeten wel 
binnen de aangegeven leeftijdscategorie blijven. De minimale en maximale leeftijd moet men in 2013 
zijn of bereiken. 
 
Kumite individueel 
De werkwijze en puntentelling is gelijk aan die van het onderdeel Kata individueel. Twintig punten voor 
een gewonnen partij, tien punten voor een verloren partij en 15 punten voor een onbesliste partij. Elke 
deelnemer wordt beoordeeld over vier wedstrijden. De punten van de verschillende competitiedagen 
worden bij elkaar opgeteld. Aan het eind van elke competitiedag ontvangt elke deelnemer een diploma 
met het actuele puntentotaal. Elke keer als een deelnemer er 100 punten bij heeft, ontvangt deze een 
vaantje corresponderend met een bandkleur. Bij 700 punten ontvangt de deelnemer een trofee en 
promoveert deze naar een hogere klassen. Ook dit onderdeel kent geen verliezers. 
Deelname is alleen mogelijk voor karateka’s van 9 t/m 17 jaar. Contact op het gezicht is niet 
toegestaan. Voor het onderdeel kumite zijn wedstrijdmatten aanwezig 
  

 
Demonstratie wedstrijden 
Dit onderdeel is bedoeld voor karateka's, wit t/m bruine band, in de categorie jeugd (9 t/m 13 jaar) en 
categorie jeugd (14 t/m 17 jaar). De demonstratieteams bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf 



   

personen. De maximale duur van de demonstratie is 3 minuten. De inhoud van de demonstratie is 
geheel vrij in te vullen, maar dient een motiverend en vormend karakter (normen en waarden) te 
hebben voor onze jeugdkarateka’s. Ook ludieke demonstraties zijn toegestaan. De wedstrijdduur is 
maximaal drie minuten (inclusief evt. breektesten). De beoordeling vindt plaats door een (publieks)jury 
die op de wedstrijddag wordt samengesteld. De winnende teams uit beide categorieën ontvangen op 
de wedstrijddag een wisselbeker. De wisselbeker blijft eigendom van de organisatie. De demonstratie 
deelnemers ontvangen voor elke demonstratie punten die gedurende het gehele competitie jaar 2013 
bij elkaar worden opgeteld. Het aantal punten is afhankelijk van het aantal deelnemende demonstratie 
teams (bij zeven deelnemende teams, ontvangt het winnende team 7 punten en het laatste team 1 
punt). Aan het einde van het competitiejaar wordt er een 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt aan de 
karateteams met de meeste wedstrijdpunten.  
Dit onderdeel is van bijzondere waarde voor de deelnemers, die veel plezier beleven aan de 
voorbereiding maar ook veel ervaring opdoen als karateka. Voor de aanwezige jeugdkarateka's werkt 
het heel motiverend en voor de ouders is het een welkome afwisseling in het programma. 

 


