
 
Nederlandse Kampioenschappen  
Kata en Kumite voor  
Jeugd, Cadetten, Junioren en -21jaar 
 
Dit deel door deelnemers/ ouders zelf te bewaren als info over wanneer, waar, wat. 
 

15 en 16 november 2014 
 
Deelname NK kata en kumite:  
Lid KBN, contributie 2014 betaald  
Nederlandse nationaliteit. 
 
 
Wedstrijdinformatie:  
Topsportevenement  
Wedstrijdindeling is conform richtlijnen KBN en WKF 
 
Locatie:  

Sporthal Mheenpark  
Zilverschoon 112 7322 GK Apeldoorn 
 
Voorlopig programma:  
Zaterdag: Kata jeugd, cadetten, junioren en -21jr (cat. 1-6)  
Kumite cadetten, junioren en -21 jr (cat. 10 – 12)  
LET OP: met uitloop naar de avond  
Zondag: Kumite, jeugd (cat. 7-9)  
 

 
Kata: 
cat.  

Leeftijd  

1  8-9 jaar  
2  10-11 

jaar  
3  12-13 

jaar  
4  14-15 

jaar  
5  16-17 

jaar  
6  18-20 

jaar  
 

 
Kumite: cat.  Leeftijdsklasse  Jongens (kg)  Meisjes (kg)  
7  8-9 jaar  -28 -33 +33  -28, –33, +33  
8  10-11 jaar  -33 -39 -43 

+43  
-35 -40 +40  

9  12-13 jaar  -42,-48,-55,-
63,+63kg  

-42, -48, -55, 
+55  

10  14-15 jaar  -52, -57, -63, -
70 en +70kg  

-47, -54, +54 
kg  

11  16-17 jaar  -55, -61, -68, -
76, +76 kg  

-48, -53, -59, 
+59 kg  

12  18-20 jaar  -68, -78 +78kg  -53, -60, 
+60kg  



 
 
Definitief (en gedetailleerd) programma zal direct na de sluitingsdatum op de website van de KBN 
worden gepubliceerd. 
 
Deelname geld: 

Inschrijfgeld € 12,50 per onderdeel.  
Let op: KBN contributie voor lopend jaar moet zijn voldaan en op de wedstrijddag moet tijdens 
registreren KBN paspoort getoond worden. 

 
Kumite:  

Poules worden gemaakt op gewicht. De organisatie houdt zich het recht voor om gewichtsklassen aan te 
passen naar aanleiding van het aantal deelnemers. 
 
Coaches:  

- De coaches/leraren (18jr of ouder) worden dringend verzocht uiterst zorgvuldig te wegen, er bestaat 
geen extra gewichtsmarge, dus let goed op het gewicht om teleurstellingen te voorkomen. Men mag zich 
meerdere keren wegen binnen de officiële weegtijd.  

- Voor elke categorie geldt de leeftijd en gewicht op de wedstrijd dag zelf.  

-  Om vertraging te voorkomen worden ALLEEN DE COACHES verzocht zich met de paspoorten aan te 
melden.  

- Er wordt na 3 november niet meer overgeschreven naar een andere leeftijds- en/of gewichtscategorie. 
Dus ook NIET op de wedstrijddag  

 

 
Sluitingsdatum 21 oktober 2014 
 
 
 
……………………………. …………..…………………………………………………….………….. 

 

Nederlandse Kampioenschappen  
Kata en Kumite voor  
Jeugd, Cadetten, Junioren en -21jaar 
 
15 en 16 november 2014 

 
 

Naam:……………………………………………….……...........                    Man / Vrouw  
 
Geboortedatum ………………….……………........................     Leeftijd:………..  
 
Graad:..........................................  Inleveren bij Ingrid Potters voor  21 oktober 2014 

 
Ik doe mee aan:  
kumite   € 12.50        Gewicht: ….....................….….kg   
                                                           Lengte: …………….cm 


kata   € 12.50        




 


