
 
 

Op zondag 7 juni 2020 wordt een “Try Out” toernooi Goju-kai Jiyu kumite 2020 voor de jeugd gehouden 
in Oud-Beijerland. Deze kampioenschappen worden georganiseerd door de Goju-Kai Karate-do Holland 
en zijn voor leden die aangesloten zijn bij een van de scholen van de G.K.H. Dit toernooi staat in het teken 
van onze eigen traditionele kumite (vecht) vorm, het Jiyu kumite. 

 

 
Toernooitype  : Goju-kai Jiyu kumite 2020 
Onderdelen : Jiyu kumite individueel 
Leeftijden : 10 t/m 17 jaar (Jeugd minimaal gele band) 
Wanneer : Zondag 7 juni 2020 
Waar : Dojo van Hans Roos 

Burg. Diepenhorstsingel 4 
3261 ED Oud-Beijerland 

 
Tijd : Start +/- 13:00 uur en eindigt rond +/- 16:30 uur. 

aanwezig +/- 12:45 i.v.m. controles & aanpassingen 
 

Kosten : € 0,00 
 

Sluitingsdata   : Zondag 24 Mei 2020 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 deze wedstrijden 
 
Wedstrijd onderdeel Jiyu kumite: 

 

Er wordt uitgegaan van diverse categorieën waarin gestreden wordt. Binnen deze categorieën zullen de 
deelnemers zoveel mogelijk worden ingedeeld naar gelijkheid. De poule indeling geschiedt o.b.v. het aantal 
inschrijvingen en de WOC is vrij om hier flexibel mee om te gaan (indien nodig in overleg met de dojo 
instructeur / leraar) om zo tot een goede en juiste indeling te komen. 

 
De scheidsrechters hanteren de richtlijnen van de jeugd Goju-kai Jiyu Kumite. 

 
Uitgangspunt van dit toernooi is het laagdrempelige karakter en te leren hoe het is om met elkaar te strijden 
met onze eigen Goju-kai Jiyu Kumite vorm. 

 
Bescherming bij Jiyu kumite: 

 

Voor de veiligheid van de deelnemers zijn de volgende zaken afgesproken om deel te kunnen 
aan deze wedstrijden. 

 
- Handschoentjes (verplicht en zijn aanwezig, maar géén W.K.F. vuistjes) 

- Bitje (verplicht en door deelnemers zelf mee te brengen) 

- Kruis bescherming (niet verplicht, deelnemers zelf regelen) 

- Borst bescherming bij dames   (niet verplicht, deelnemers zelf regelen) 

 
- Er wordt geen scheen-wreef & hoofd bescherming gebruikt. (dit nodigt uit tot hardere technieken) 

 

Algemene zaken rondom dit toernooi 
 

De wedstrijden vinden plaats in een echte Dojo en daarom zijn er een paar regels die gelden: 
 

1.   Voor iedereen geldt schoenen uit bij binnen komt in de dojo. 

2.   Ouders en andere toeschouwers dienen boven in de kantine plaats te nemen. 

3.   Verder zijn er kleine versnaperingen (koffie/Thee en koek ) tegen betaling aanwezig. 

 
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 en/of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan het toernooi. 


