
8e Rotterdam Cup 
 

Zondag 31 mei 2015 
 

Internationaal open karatetoernooi 
 

jeugd, cadetten, junioren, senioren & veteranen 
 

kata en kumite 
 
Dit deel door deelnemers/ ouders zelf te bewaren als info over wanneer, waar, wat. 
 
 

Locatie:  
Sporthal Campus Hoogvliet (naast metrostation Zalmplaat) 
Campusplein 8 
3192 BJ Rotterdam – Hoogvliet 
 
Aanvang:  
08.30 uur zaal open 
09.00 uur aanvang kata cat. A1, A2, A3  
10.30 uur aanvang kata cat. A4, A5  
12.30 uur aanvang katateam  
13.00 uur aanvang kumite cat. B1, B2, B3  
16.30 uur aanvang kumite cat. B4, B5, B6  
18.45 uur einde toernooi  
Alle bovengenoemde tijden zijn bij benadering.  
Prijsuitreiking na afloop van iedere categorie. 
 
Entree:  
€ 5,00 
 
Deelname geld: 
€ 12,50 per onderdeel 
 
Overige info: 
Deelname vanaf oranje band!! 
A1 Kata -12 jaar jeugd 
A2 Kata -14 jaar jeugd  
A3 Kata -16 jaar cadet 
A4 Kata +16 jaar junior/senior  
A5 Kata +35 jaar veteraan  
B1 Kumite -12 jaar jeugd  
B2 Kumite -14 jaar jeugd 
B3 Kumite -16 jaar cadet 
B4 Kumite -18 jaar junior 
B5 Kumite +18 jaar senior 
B6 Kumite +35 jaar veteraan  
C1 Katateam -16 jaar  
C2 Katateam +16 jaar 
 

 
 



Kata:  
Cat. A1, A2, – Vrije keuze. Kata’s mogen worden herhaald tot aan de finale. 
In de finale dient een niet eerder gelopen kata te worden getoond. 
Kata’s worden door beide deelnemers gelijktijdig uitgevoerd. 
Cat. A3, A4 – Vrije keuze. Per ronde dient een andere kata te worden getoond. Er mag dus niet worden 
herhaald.  
Kata’s worden onafhankelijk per deelnemer uitgevoerd.  
Cat. A5 – Vrije keuze. Kata’s mogen worden herhaald tot aan de finale. In de finale dient een niet eerder 
gelopen kata te worden getoond. Kata’s worden onafhankelijk per deelnemer uitgevoerd. 
Cat. C1, C2 – Vrije keuze. Kata’s mogen worden herhaald. Geen Bunkai in de finale. 
 
Kumite:  
Iedere deelnemer dient op de mat te verschijnen met een rode of blauwe band en dito 
karatehandschoentjes en voet/scheenbeschermers.  
Bitje is verplicht. Kruisbeschermer (alleen bij de heren) is verplicht.  
Borstbeschermer bij dames cadet, junior en senior wordt geadviseerd. 
Voor alle categorieën geen verplichte gezichtbeschermer. 
De duur van de wedstrijd is in cat. B1, B2, B3: 1½  min.  
In cat. B4, B5, B6:  2 min. 
 
 
 
 
 
 

Sluitingsdatum 7 mei 2015 
 
 
 
……………………………. …………..…………………………………………………….………….. 

8e Rotterdam Cup 
 
 
31 mei 2015 
 

Naam:……………………………………………….……...........                    Man / Vrouw  
 
Geboortedatum ………………….……………........................     Leeftijd:………..  
 
Graad:..........................................  Inleveren bij Ingrid Potters voor  7 mei 2015 
 
Ik doe mee aan:  
kumite   €  10,00        Gewicht: ….....................….….kg   
                                                           Lengte: …………….cm 


kata   €  10,00        
     


teamkata    
 


