
 
 
 

Regels & richtlijnen geldend tijdens de  
NK Gojukai kumite 2017 

 
Hierbij een overzicht van de geldende regels en richtlijnen die tijdens de NK Gojukai kumite 2017 
gehanteerd worden. Hierdoor ontstaat wat meer duidelijkheid over de gang van zaken op het toernooi, 
waardoor er meer rust en overzicht blijft. Dit resulteert weer in een betere veiligheid.  
 
Toegangsprijs: 

Aan het publiek wordt geen toegangsprijs gerekend. Men kan dus gewoon kosteloos de zaal betreden en 
plaats nemen op de tribune om te zien hoe de sporters presteren. Echter de zaal kosten drukken zwaar 
op het budget, voor een kleine organisatie als de onze. De hoogte van het bijdrage is vrij. 
 

Melden sporter: 
Direct bij binnenkomst dient de sporter zich te melden bij de melden bij de wedstrijd tafel. Deze staat in 
het middel van de zaal. Meld je voor alle onderdelen ook al zijn deze pas later op de dag. Na het melden 

kan men zich gaan omkleden en gereed maken voor het toernooi.  
 
Bescherming: 
Let op alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van de volgende beschermingsmiddelen. 

- Bitje (mond protectie) 

- Handschoentjes Wit, Rood of Blauw 

- Brildragers let op, alleen met sportbril mag men deelnemen. De gewone bril dient afgezet te 

worden. 

-  

Publiek: 

Bij een groot toernooi horen ook ouders en andere familie en daar zijn we natuurlijk blij mee, want zij 

zijn ook voor een groot deel de drijvende kracht achter de sporter. Om de sporters zo goed mogelijk te 
laten presteren is het noodzakelijk dat de ouders plaats nemen op de tribune en niet op en rond de speel 
velden. 
  
Maken van Foto’s en Films: 
Het maken van foto’s en film op de toernooi is geen probleem, maar niet op en rond de velden. Vanaf de 

tribune heeft men een goed overzicht over de velden. 
 
Veld coördinatoren: 
Op elk veld is een van de tafel medewerkers  ook de veld coördinator. Deze regelt alles rond het veld en 
is het aanspreekpunt voor coaches. Zo zou deze persoon het volgende kunnen doen, kinderen helpen 
band om doen, helpen waar ze na de wedstrijd naar toe moeten, etc, etc, maar ook het weren van 
ouders rond het veld. 

 
Coachen: 
Elke dojo kan coachen meenemen die de kinderen opvangen en begeleiden. Coachen aan het veld mag, 
mits de scheidsrechters daar geen last van hebben, deze kunnen en mogen daar dan ook wat van 
zeggen. De coach kan ook de persoon zijn die de kinderen helpt met de band om doen en de andere 
bescherming.  
 

Een coach coacht en is geen media expert, dus maakt geen foto’s en films op de veld tijdens de 
wedstrijden. 
En coach is duidelijk zichtbaar, want die draagt een coachkaart van de organisatie. 
 
Banden: 
De sporter hoeft alleen maar zijn of haar rode of blauwe band mee te brengen! Heeft men die niet, dan 

liggen er bij de velden rode en blauwe banden die gebruikt kunnen worden.  

 

Bij onduidelijkheden of andere zaken kan de dojo instructeur of coach altijd contact opnemen 

met de leden van de W.O.C. 

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.  

 


