
   
Tom van der Kolk Kata Tournament 2015   
 
 
Dit deel door deelnemers/ ouders zelf te bewaren als info over wanneer, waar, wat. 
 
Datum: 
Zondag 15 maart 2015 
 

Locatie: 
Sport- en recreatiecomplex de Hoornse Vaart  
Hertog Aalbrechtweg 4  
1823 DL Alkmaar 
 
Aanvang:  
Ochtendprogramma (indicatie!)    
Registratie voor 8:30 uur.  Aanvang  9:00 uur        
Cat. 1 Jongens/Meisjes  6 en 7 jaar  
Cat. 2 Jongens/Meisjes  8 en 9 jaar  
Cat. 3 Jongens/Meisjes  10 en 11 jaar  
Cat. 4 Jongens/Meisjes  12 en 13 jaar  
TEAM Jongens/Meisjes Alle    
 
Middagprogramma (indicatie!)      
Registratie voor 12:30 uur. Aanvang 13:00 uur  
Cat. 5 Jongens/Meisjes 14 en 15 jaar  
Cat. 6 Jongens/Meisjes 16 en 17 jaar  
Cat. 7 Jongens/Meisjes 18 t/m 20 jaar   
 
Deelnemers dienen uiterlijk een half uur voor aanvang van de poule geregistreerd en aanwezig te zijn. 
 
Entree:  
Tot 12 jaar gratis entree 
Vanaf 13 jaar € 5,00 
 
Deelname geld: 
€ 13,50 per individueel onderdeel 
 
 
Overige info: 
Wedstrijdsysteem kata:  
Dubbele eliminatiesysteem.   
Elke deelnemer loopt minimaal twee kata’s. Categorie 1 t/m 3 lopen gelijktijdig hun kata op de mat.  
Vanaf categorie 4 lopen de deelnemers apart.   
 
Katakeuze:     
De keuze van de kata is vrij.   
Tot en  met de 6e kyu mag men elke ronde herhalen.  
Vanaf de 5e kyu dient men de eerste 2 rondes verschillende kata’s te tonen, daarna mag men herhalen. 
Vanaf de 3e kyu dient men de eerste drie rondes verschillende kata’s te tonen, daarna mag men 
herhalen.   
Alleen werkelijk gelopen kata’s tegen een tegenstander gelden als een uitgevoerde kata.   
 
Teams: Naast de individuele wedstrijden ook teamwedstrijden in drie categorieën: jeugd t/m 13 jaar, 
jeugd 14 en 15 jaar, 16 jaar en ouder.   
Gemixte teams zijn toegestaan. GEEN BUNKAI!!  De categorie van de teamleden wordt bepaald door 
het teamlid met de hoogste leeftijd en/of de hoogste band.    
Indeling poules: Indeling op leeftijd, kyu graad en geslacht.   



Bij te weinig deelnemers zullen categorieën samen worden gevoegd. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sluitingsdatum:   22-01-2015 
 
 
 
……………………………. …………..…………………………………………………….………….. 

 
Tom van der Kolk Kata Tournament 2015   
 
 
Datum toernooi Zondag 15 maart 2015 

 
 

Naam:……………………………………………….……...........                    Man / Vrouw  
 
Geboortedatum ………………….……………........................     Leeftijd:………..  
 
Graad:..........................................  Inleveren bij Ingrid Potters voor  22 januari 2015 
 
Ik doe mee aan:  


kata   € 13,50      


       


teamkata   Kosten San 
 


