
3e SHOTO UNITED CUP
Zondag 09 februari 2020, sporthal 't Vlietje, Ham

Shoto Karate Ham

Organisatie door Karateclub United Friends Lommel (KCUF) en Shoto Karate Ham (SKH).

Geachte Sensei en Karateliefhebbers,

op zondag 09 februari 2020 organiseren KCUF Lommel en Shoto Karate Ham gezamenlijk hun 
derde instapwedstrijd voor karateka's vanaf 6 jaar (kata) of 8 jaar (kata en kumite) tot en met 
het niveau 1e kyu in de sporthal 't Vlietje, gelegen in de Sportlaan 10A, 3945 Ham (Limburg).

Alle Vlaamse karateclubs zijn welkom ongeacht stijl of strekking. Met deze instapwedstrijd hopen 
we het wedstrijdkarate te promoten en alle karateka's de kans te geven wedstrijdervaring op te 
doen. Als gevolg daarvan zijn de voorwaarden voor deelname aan zowel kata als kumite zeer laag, 
om iedereen de kans te geven deel te kunnen nemen. Voor de allerjongsten (6 – 7 jaar) is een 
aparte poule kata pre-pupillen voorzien.

In alle klassen kampen jongens / heren en meisjes / dames afzonderlijk, behalve bij de pre-
pupillen kata.
Een geldige vergunning bezitten is een must.

Tornooigegevens :

Locatie : Sporthal 't Vlietje, Sportlaan 10A te 3945 Ham
Datum : Zondag 09 februari 2020
Karatediscipline : Kata en Kumite
Inschrijvingsgeld : 12,00 EUR per deelnemer. Er is 1 uitzondering : categorie pre-pupillen (6 – 7 
jaar, enkel kata) : 8,00 EUR per deelnemer.
Inschrijven is enkel mogelijk via karate-link. Gelieve de naam van de club steeds duidelijk te 
willen vermelden bij de inschrijvingen.
Kampers : in het bezit zijn van een geldige vergunning (leeftijd op de dag zelf, wordt gecheckt).
Controle van de vergunningen :

Kata : tussen 08.00u en 08.30u
Kumite : tussen 12.00u en 12.30u



Inkom : 6,00 EUR per persoon (toeschouwers vanaf 12 jaar, GRATIS toegang onder 12 jaar).
Coaches : 1 coach per 5 deelnemers en maximaal 3 coaches per club. Ook coaches dienen 
ingeschreven te worden via karate-link. Ook hier duidelijk de naam van de club vermelden 
bij inschrijving aub. Er zal strenge controle zijn op het dragen van trainingspak of karate gi en 
sportschoenen voor alle aanwezige coaches. 
Uiterste datum voor inschrijving : zondag 02 februari 2020, ENKEL mogelijk via karate-
link.

Wedstijdgegevens :

KATA

Aanvang 09.00u
Vlaggensysteem
Voorwaarden :

Pre-pupillen (6/7 jaar) mogen telkens dezelfde kata herhalen
Pupillen (8/9 jaar), Preminiemen (10/11 jaar), Miniemen (12/13 jaar) en Kadetten 
(14/15 jaar) mogen telkens dezelfde kata herhalen, geen verplichting uiteraard.
Junioren (16/17 jaar) en Senioren (vanaf 16 jaar): de eerste 2 uitgevoerde kata's 
moeten verschillend zijn. Vanaf de derde ronde mag men herhalen.

Alle kata's zijn vrij te kiezen

KUMITE

Aanvang 13.00u
Leeftijdscategoriën :

Pupillen (8/9 jaar) 
Preminiemen (10/11 jaar) 
Miniemen (12/13 jaar) 
Kadetten (14/15 jaar)
Junioren (16/17 jaar) 
Senioren (vanaf 18 jaar)

Het Shobusysteem zal toegepast worden. Zowel rode als blauwe handbeschermers en 
gebitbeschermer is voor elke kamper verplicht. Voor de jongens is ook kruisbescherming verplicht. 
Scheen- en voetbeschermers voor iedereen toegelaten, alsook borstbescherming voor de dames. 
Rode en blauwe gordels zelf mee te brengen.
LET OP !! Elke kamper dient zich op de wedstrijdvloer aan te bieden met de verplichte 
bescherming en juiste kleur van gordel of de deelname wordt geweigerd.
Zorg ervoor dat het juiste gewicht vermeld wordt bij de inschrijving via karate-link.
Eens de inschrijving is afgesloten is er geen wijziging meer mogelijk.

Het inschrijvingsgeld wordt op voorhand gestort op BNP Fortis rekeningnr. BE84 0015 7134 
7759 van KCUF met vermelding van de clubnaam, aantal deelnemers en coaches. Naderhand 
betalen is niet mogelijk. Gelieve ook duidelijk aan te geven hoeveel pre-pupillen (enkel kata).

Algemene opmerkingen :

De organiserende clubs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen / 
diefstallen.
Bij een inschrijving van minder dan 6 kampers wordt een round robin gehouden.
De beslissingen van de scheidsrechters zijn finaal.
Gelieve alle anti-dopingmaatregelen te respecteren.



Voor verdere inlichtingen kan U steeds contact opnemen met één van volgende personen 
(bestuursleden van KCUF of SKH) : 
Jasmine Tips 0483/401481 
Patrick Tips 0477/219731 
Eddy Weyens 0474/461227
of via www.kcuf.be of www.shotokarateham.be

Wij stellen het zeer op prijs uw club te mogen verwelkomen op deze wedstrijd !

Met sportieve groeten,

namens het bestuur van KCUF en Shoto Karate Ham.

Shoto Karate Ham

http://www.kcuf.be/
http://www.shotokarateham.be/

