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Leuven – België 

Zondag 13 november 2016 

Sportoase - Philipssite 6 - 3001 Leuven 
 
 
 
 
 

START KAMPIOENSCHAP : 9u00 
Gedetailleerd wedstrijdschema wordt later opgestuurd naar de coach en vermeld op de site 
www.vkfmultistijl.be   
 
 
REGLEMENTEN : 

• Wedstrijd volgens huidig WKF-reglement – shobu systeem. 
• Deelname is voorbehouden aan karateka’s die aangesloten zijn bij een organisatie 

aangesloten bij EKF of WKF. 
• Min 8 deelnemers per gewichtsklasse (muv van de hoogste gewichtsklasse). 

Indien dit aantal niet wordt bereikt, krijgen de deelnemers de kans om deel te nemen in een 
hogere gewichtsklasse. 

• De deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige vergunning bij hun nationale 
federatie. Deze vergunning moet worden voorgelegd bij aanmelding.  

• Dames/meisjes en heren/jongens kampen afzonderlijk. 
• 1 coach per 4 deelnemers – max 4 per club en minimum 18 jaar. 
• Verplichte kledij coach: in sportkledij of karate-gi en sportschoenen. 
• Toegang coaches tot de wedstrijdruimte: enkel mits coacharmband. 
• Toegang kampers tot wedstrijdruimte: enkel onder begeleiding en mits stempel van kamper 

en wedstrijdkaart. 
• Toegang pers tot wedstrijdruimte: 1 perskaart per land, schriftelijk aan te vragen vanuit de 

federatie tot datum deadline inschrijvingen.  
• Kampers nemen plaats op de banken aan de tatami tijdens de wedstrijden van hun categorie. 
• Niet toegelaten in de wedstrijdruimte: 

o publiek (neemt plaats in de tribunes) 

o sporttassen (wel toegelaten : drank, gordels en protecties) 

• De deelnemers verbinden zich ertoe de geldige dopingreglementen te volgen. Er zal 
dopingcontrole plaatsvinden.  

 
 
 



 Belgische Karate Federatie vzw – Fédération Belge de Karaté asbl 

REGISTRATIE : enkel via www.sportdata.org   
���� Inschrijving mogelijk tot 25 oktober 2016. 

Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 
MAXIMUM 500 DEELNEMERS !! � GEEN INSCHRIJVINGEN MEER MOGELIJK INDIEN DEZE LIMIET BEREIKT IS 
 
PROCEDURE INSCHRIJVING : 

• 20 € per deelnemer. 
• U stort het bedrag op rekeningnummer BE82 7370 0771 4068 (BIC: KREDBEBB) 

met vermelding : ‘Belgian Open 2016 + Clubnaam + aantal deelnemers’  
(ter info: naam van de bank: KBC – Leo Duboisstraat 24 –     9280 Lebbeke) 
���� Opgepast, inschrijvingen zijn pas geldig wanneer betaling is uitgevoerd! 
 

• Geen terugbetaling mogelijk. 
• Ter plaatse worden geen betalingen aanvaard. 

 
CATEGORIEEN (LEEFTIJD DAG COMPETITIE) :  

• U10 (contact jodan zone verboden) 
o Boys: -27 kg,+27 kg 
o Girls: -30kg, +30 kg 

• U12 (contact jodan zone verboden) 
o Boys: -33 kg, +33 kg 
o Girls: -34kg, +34 kg 

• U14 (contact jodan zone verboden) 
o Boys: -44 kg, +44 kg 
o Girls: -43kg, +43 kg 

• U16  
o Boys: -52 kg, -63kg,+63 kg 
o Girls: -54 kg, +54kg 

• U18  
o Boys: -55 kg, -68kg,+68 kg 
o Girls: -53 kg, +53kg 

• seniors 
o Men: -67 kg, -75kg,+75 kg 
o Women: -61 kg, +61kg 

 
Een deelnemer kan zich slechts in één categorie inschrijven! 
 

Het exacte gewicht van uw kamper meedelen is uiterst belangrijk 

Gewichtstolerantie met karate-gi is max. 2kg 
Voor wijziging van registratie (gewicht, categorie, etc...) op de dag van het tornooi zijn wij verplicht 
een bijdrage van 20 euro te vragen, op voorwaarde dat de categorie nog niet begonnen is.  
 
Scheidsrechters:  
Registratie:  
- buitenlandse scheidsrechters via www.sportdata.org  
- binnenlandse worden uitgenodigd via het secretariaat 
Briefing: 8h30, ontvangstruimte voor scheidsrechters 
 
HOTELACCOMMODATIE (ZELF TE ORGANISEREN) 
Een overzicht van de hotels in Leuven kan u vinden op de website www.leuven.be. 

 
 
 
 
  
 


