
Beker van Oostkamp Kata 2014. 
 
Dit deel door deelnemers/ ouders zelf te bewaren als info over wanneer, waar, wat. 
 
Zondag 09 november 2014 
 

Locatie:  
Sporthal De Valkaart 
A. Rodenbachstraat 42 
8020 Oostkamp 
 
Aanvang: 9.15 uur 
 
Entree: € 7,00 
 
Deelname geld: 
Inschrijfgeld per deelnemer per categorie € 10,00 
Inschrijfgeld team kata                               € 15,00 
 
Reglement:  
 
PUPILLEN 7-9j (geen graadbeperking) 
Lagere kata en herhaling mogelijk. ( vb. Heians, Pinans, etc. volgens stijlgroep). 
 
PREMINIEMEN 10-11j (geen graadbeperking) 
Lagere kata en herhaling mogelijk. ( vb. Heians, Pinans, etc. volgens stijlgroep). 
 
MINIEMEN 12-13j (geen graadbeperking) 
Lagere kata en herhaling mogelijk. ( vb. Heians, Pinans, etc. volgens stijlgroep). 
 
KADETTEN 14-15j (geen graadbeperking) 
Vrije kata, geen herhalingen 
 
+16 jaar (tot met 2de kyu) 
Vrije kata, geen herhalingen 
 
+16 jaar (minimum 1 
de kyu – Dan graden) 
 
Enkel hogere kata, WKF lijst, geen shitei kata verplicht. Geen enkele kata mag herhaald worden! 
WKF reglement 
 
+16 jaar Open Categorie vanaf 3e 
kyu 
 
Enkel hogere kata, WKF lijst, geen shitei kata verplicht. Geen enkele kata mag herhaald worden! 
WKF reglement 
 
-14 jaar Team Kata 
Vrije kata, herhalingen toegelaten. Gemengd Team toegelaten. Samenstelling Team uit diverse clubs  
toegelaten. 
 
+14 jaar Team Kata 
Vrije kata, herhalingen toegelaten. Gemengd Team toegelaten. Samenstelling Team uit diverse clubs  
toegelaten. 
 
 
 
 



REGLEMENTEN ALGEMEEN 
- Kata wedstrijd volgens vlagsysteem en herkansingen 
- Een geldige vergunning VKF (op datum van de inschrijving 01/11/2014). 
- Voor Nederlandse deelnemers geldt een geldige vergunning van de KBN (op datum van de 

inschrijving 01/11/2014).  
- Enkel de graden die op het ogenblik van de inschrijving gekend zijn op het secretariaat, worden 

in aanmerking  
           genomen. 

- Bij alle klassen kampen jongens/heren en meisjes/dames afzonderlijk, behalve in Kata Team. 
- Wedstrijden met minder dan VIER (4) ingeschreven deelnemers/Team(s) gaan niet door. In dit 

geval kunnen de ingeschrevenen deelnemen in een categorie hoger dan de categorie waar ze 
zijn ingeschreven. 

- Herkansingen voor de 2e derde plaatsen. 
 
 

 

Sluitingsdatum: 28-10-2014 
 
 
……………………………. …………..…………………………………………………….………….. 

 
Beker van Oostkamp kata 2014 
Zondag 9-11-2014 
 

Naam:……………………………………………….……...........                    Man / Vrouw  
 
Geboortedatum ………………….……………........................     Leeftijd:………..  
 
Graad:..........................................  Inleveren bij Ingrid Potters voor 28-10-2014 
 
Ik doe mee aan:  
                                        


kata   € 10,00 per categorie 


teamkata   Kosten voor rekening Karate-do San 
 
 

 


