
  

  
 
 

Op zaterdag 11 maart 2017 vindt de NK-Gojukai Kumite 2017 plaats. Dit Nederlandse Kampioenschap 
Gojukai wordt georganiseerd door de Goju Kai Holland en is voor leden die aangesloten zijn bij de 
karatescholen van de G.K.H. of die een invitatie hebben gehad van de Goju Kai Holland. Het 
kampioenschap bestaat uit het onderdeel kumite individueel. Voor de deelnemers van 6 t/m 14 jaar is dit 
gelijk aan voorgaande jaren. Voor deelnemers van 15 jaar en ouder is er gekozen om te starten met Gojukai 
Jiyu kumite (onze specifieke kumite stijl vorm). Dit zal deels in demonstratie vorm zijn, maar wel beoordeeld 
worden en er zijn dus ook prijzen in deze klasse. Prijzen zijn er voor de winnaars die nummers 1, 2 of 3 zijn 
geworden. 
 
Toernooitype  : NK Gojukai Kumite 2017 
Onderdelen  : Kumite individueel en Jiyu kumite met vaste partner. 
Leeftijden : Kumite 6 t/m 14 jaar 
  : Jiyu kumite met vaste partner 15 jaar en ouder 
Systemen  : Kumite  - Poule met puntensysteem, afval systeem poule met finale wedstrijd  

: Jiyu kumite  - Poule met puntensysteem 
Wanneer  : Zaterdag 11 maart 2017  
Waar   : Sporthal de Vallei, Sportlaan 1-3, 3905 AD Veenendaal 

  Tel: 0318 519 010 
Tijd   : Start +/- 09:30 uur en eindigt rond +/- 17:00 uur  

  aanwezig +/- 8:30 i.v.m. inchecken controles (er wordt geprobeerd een tijd schema te    
  maken. dit zal de laatste week bekend worden gemaakt via de mail en op internet  

  www.gojukai.nl) 
Kosten  : Kumite individueel  € 12,50 

: Jiyu kumite met vaste partner € 15,00 (dus als team van 2 inschrijven) 
        
Sluitingsdata : Zondag 19 februari 2017 dienen de inschrijvingen binnen te zijn bij de WOC van de  
                            GKH. (De deelnemers dienen dus voor die tijd ingeschreven te zijn bij zijn of haar   
                            leraar) 

 

 
Toelichting op de wedstrijdonderdelen 

         

Onderdeel Kumite Individueel:  
 
Er wordt uitgegaan van diverse categorieën waarin gestreden wordt. Binnen deze categorieën zullen de 
deelnemers zoveel mogelijk worden ingedeeld in volgorde van sekse, leeftijd en de combinatie van graad, 
lengte en gewicht. Indeling zal geschieden door de WOC, waarbij gestreefd wordt naar de categorieën:  
 

- Jeugd, leeftijden 6 t/m 8 jarigen bij elkaar 
- Jeugd, leeftijden 9 t/m 11 jarigen bij elkaar 
- Jeugd, leeftijden 12 t/m 14 jarigen bij elkaar 

 

- Verder zijn de graad, de lengte en het gewicht erg belangrijk  
 
Er wordt gewerkt met een poule systeem, waarbij gestreefd wordt naar het spelen van zoveel mogelijk 

wedstrijdjes bij de jeugd en een afvalsysteem bij cadetten en junioren. In beide systemen zal gestreefd 
worden dat er gespeeld wordt naar een echte finale partij. Daarnaast zal bij de jeugd gespeelt worden met 
een doorlopende tijd (tijd loopt door bij onderbreking door scheidsrechter) 

De scheidsrechters hanteren de richtlijnen van de jeugd kumite. Uitgangspunt van dit puntentoernooi is het 
laagdrempelige karakter.  

Poule indeling geschiedt o.b.v. het aantal inschrijvingen en de WOC is vrij om hier flexibel mee om te gaan 
om tot een goed en juiste indeling te komen. 
 

  



  

  
 

Onderdeel Jiyu kumite:  
 
Voor deelnemers van 15 jaar en ouder (dus ook senioren) is er gekozen om te starten met Gojukai Jiyu 
kumite (onze eigen stijl kumite). De wedstrijden in deze klasse worden uitgevoerd met en vast partner en 

dienen dit toernooi als demonstratie en promotie vorm van onze stijl. Deelnemers mogen vanuit 

verschillende dojo’s teams vormen.  
 
Men wordt beoordeeld op hoe het gevecht gaat en verloopt en dat het dus niet een vooraf gesproken 
gevecht wordt, zoals in een bunkai. Denk aan een mooi partij die je in de dojo met elkaar vecht of op je 
examen laat zien. 
 
Alle deelnemers zitten in een poule en strijden nu niet fysiek tegen elkaar maar net als kata rood tegen 
blauw. Mooiste en beste partij wint. Dus naast het demonstratie element ook een competitie element.  
 
De scheidsrechters hanteren de richtlijnen van de Jiyu kumite. Bij deze vorm van kumite hebben we een 
doorlopen tijd en wordt allen bij gevaarlijke technieken en het “dood” vallen van de partij, de partij 
onderbroken door de hoofd scheidsrechten. Kort om het is een continue doorlopend gevecht.   
Aan het einde van 2 partijen (gevechten) zal en de  beslissing worden gemaakt door de scheidsrechters op 
basis van het vlaggensysteem. 
 
 

Bescherming bij kumite 
 
Voor de veiligheid van de deelnemers zijn de volgende zaken afgesproken om deel te kunnen  
aan deze wedstrijden. 
 
- Handschoentjes (blauw, rood, wit)  (verplicht en door deelnemers zelf mee te brengen) 
- Bitje (verplicht en door deelnemers zelf mee te brengen) 
- Scheen-wreef bescherming (deelnemers zelf, stoffen worden beschikbaar gesteld door organisatie) 

 
- Hoofdbescherming voor jeugd (niet verplicht, deelnemers zelf, beschikbaar gesteld door organisatie ) 
- Kruis bescherming  (niet verplicht, maar wel verstandig, deelnemers zelf) 
- Borst bescherming bij dames (niet verplicht, maar wel verstandig, deelnemers zelf) 
 

Deelname aan dit toernooi is geheel voor eigen risico. Schade aan goederen of diefstal van goederen die zich bevinden in het evenementengebied of op 
bijhorende terreinen zijn voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn 
personeel dat zich bevind in het evenementengebied dan wel op bijhorende terreinen. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook 
ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan het toernooi.  

 


