
INTERCLUB BGKA
7 oktober 2018

Convocatie en wedstrijdreglement



Locatie

Sporthal 'Den Aks' 
Bevrijdingslaan, 96a 
2450 Meerhout

Programma

Zondag 7 oktober 2018 

Kata.......................................................................................................08u30 
G-karate................................................................................................11u30 
Kumite...................................................................................................13u00

Inschrijvingen

Verplicht het bijgevoegde inschrijvingsformulier te gebruiken! 
Alle inschrijvingen en wijzigingen doorsturen naar:
brentgeerts96@gmail.com 
Deadline: 22/09/2018 
Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de geldigheid van zijn eigen
vergunning! De organisatie kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden. 

Deelnamegeld

Deelname 1 categorie (Kata OF Kumite) .........................................5 euro
Deelname 2 categorieën (Kata EN Kumite)......................................8 euro

Betaling: Per club voor 1 oktober 2018,  
               BGKA Team 
               IBAN BE24 0635 8979 9138 
               Vermelding: 'Interclub BGKA 2018 - Clubnaam'

De wedstrijd wordt georganiseerd met het oog op onervaren kampers.
Daarom vragen wij als organisatie aan alle clubs géén deelnemers in te
schrijven met ruime wedstrijdervaring. 



Wedstrijdreglement

KATA 

Iedere Kata mag vrij herhaald worden tijdens élke ronde
Coaches zijn vrij om tijdens de wedstrijd deelnemers te helpen doorheen
hun kamp, door de Kata mee te lopen op of naast de wedstrijdvloer. Gezien
het karakter van de wedstrijd.
De gepaste kleur dragen is verplicht! Deze worden door de clubs zelf
voorzien

KATALIJST 

Standenkata, Kihon kata G1, G2.......................................Categorie 1 
Saifa, Seiyunchin, Sanseru, Shisoshin..............................Categorie 2 
Seipai, Sesan, Kururunfa, Suparimpei...............................Categorie 3 

U8 t.e.m. U12 loopt enkel Kata's uit Categorie1 
U14 t.e.m. U16 loopt enkel Kata's uit Categorie 1 en 2 
U18 en +18 kan vrij kiezen uit Kata's van Categorie 1 - 3 

KUMITE 
Kamptijden volgens WKF reglement
Verplichte bescherming: Handschoenen, tandbescherming
Toegelaten bescherming: Scheen-en voetbescherming, bodyprotectors,
borstbescherming, toque
De gepaste kleur handschoenen en gordel dragen is verplicht
Indien 'toegelaten bescherming' gewenst is, is ook hier de gepaste kleur
verplicht
Oorbellen of piercings moeten tijdens het kamp uitgedaan, of afgeplakt
worden
Dragen van een bril tijdens het kamp is niet toegestaan

NOOT 
Op de wedstrijd zullen foto's en/of video's gemaakt worden van deelnemers, coaches, publiek,
medewerkers,... . Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotiedoeleinden, en
publicatie op sociale media. Omwille van de nieuwe wet op de privacy willen wij iedere
clubverantwoordelijke vragen zijn deelnemers hierover in te lichten. Gelieve ook de organisatie
op de hoogte te brengen indien een bepaalde deelnemer hiermee niet wenst akkoord te gaan.



Kata..................................................................................................G-karate (-)         
Kata..................................................................................................G-karate (+) 

Kumite..............................................................................................G-Karate (-) 
Kumite..............................................................................................G-karate(+)          

G-KARATE 

U8...........................................Dragons jongens/meisjes...........................6-7j 
U10.........................................Pupillen jongens/meisjes............................8-9j 
U12.........................................Preminiemen jongens/meisjes...................10-11j 
U14.........................................Miniemen jongens/meisjes.........................12-13j 
U16.........................................Kadetten jongens/meisjes..........................14-15j 
U18.........................................Junioren jongens/meisjes...........................16-17j 
+18..........................................Senioren jongens/meisjes..........................+18j

KATA/KUMITE 

Categorieën

Contact

BGKA Team Belgium 

Mail: .......................................................................bgkateambelgium@gmail.com 
GSM Brent: ............................................................0493 11 94 08 
GSM Steve: ...........................................................0478 96 70 73 

       


