
 

 

Wedstrijdreglement 
Tijdens het NK Karate wordt het KBN wedstrijdreglement gehanteerd. We vragen alle deelnemers om 

te zorgen dat ze op tijd aanwezig zijn in de warming-up ruimte.  

Categorieën, deelnemers en wedstrijdsysteem 
De kata categorieën worden verdeeld in twee groepen. De kata categorieën voor de jeugd (t/m u14) 

draaien kata’s en worden beoordeeld middels het vlaggensysteem. De kata categorieën vanaf 

cadetten worden beoordeeld via het officiële WKF tablet puntensysteem.  

De volgende tijden zijn vastgesteld per kumite categorie: 

• Kumite jeugd (t/m u14): 90 seconden 

• Kumite cadetten & junioren: 120 seconden 

• Kumite u21 en senioren: 180 seconden 

Wij hanteren de volgende loting criteria voor deze categorieën: 

• Bij 2 deelnemers in de categorie wordt een ‘best-of-three’ gevochten, waarbij minimaal twee 

wedstrijden worden gedraaid. Beide deelnemers krijgen een prijs.  

• Bij 3 of 4 deelnemers wordt een round robin gedraaid. De round robin volgt de officiële WKF 

regels, deze zijn verderop in dit document weergegeven. De eerste, tweede, en derde 

plaatsen krijgen een prijs.   

• Bij 5 of 6 deelnemers is een reguliere loting. Echter is er één eerste prijs, één tweede prijs en 

één derde prijs. De twee winnaars van de herkansing vechten tegen elkaar voor de derde 

prijs.  

• Bij 7 en meer deelnemers is er sprake van een normale loting met twee derde plaatsen.  

• Bij 9 deelnemers of meer wordt de poule opgedeeld in gelijke groepen.  

Als er bij de aanvang van een categorie, door afzegging of wijzigingen, het aantal deelnemers in een 

poule dusdanig is veranderd dat de criteria voor een loting zijn veranderd, zal er een redraw worden 

uitgevoerd. Dit zal door de speaker worden aangegeven, de betreffende coaches worden ingelicht en 

krijgen een hardcopy van deze nieuwe situatie. 

Voorbeeld 1: Een categorie heeft 7 deelnemers, betekend normale loting met 2x een 3e plaats. Er is 

een afzegging. Dit betekent dat in de nieuwe situatie er 6 deelnemers zijn. Gevolg: redraw met 1x 

3eplaats. 

Voorbeeld 2: Een categorie heeft 5 deelnemers, betekend normale loting met 1x een 3e plaats. Er is 

een afzegging. Dit betekent dat er in de nieuwe situatie 4 deelnemers zijn. Gevolg: De loting wordt 

opnieuw gedaan met een round robin.  

Voorbeeld 3: Een categorie heeft 9 deelnemers, betekend normale loting met 2x een 3e plaats. En 

verdeeld over 2 poules. Er is een afzegging. Dit betekent dat in de nieuwe situatie er 8 deelnemers 

zijn. Gevolg: redraw met 2x 3e plaats én 1 poule. 

  



 

 

Round robin 
De volgende punten worden toegekend per wedstrijd in een round robin: 

• 2 punten worden toegekend aan een deelnemer die een wedstrijd wint. 

• 1 punt wordt toegekend aan elke deelnemer in geval van gelijkspel (geen sprake van senshu). 

• 0 punten worden toegekend aan een deelnemer die een wedstrijd verliest.  

Gelijkspel  

In het geval dat er aan het einde van de categorie een gelijkspel is tussen twee of meer deelnemers, 

met hetzelfde aantal wedstrijdpunten, worden de onderstaande criteria in de opgegeven volgorde 

toegepast. Dit betekent dat als een winnaar wordt gevonden na één van de criteria, de volgende 

criteria niet meer van toepassing zijn. 

1. Winnaar(s) van de wedstrijd(en) tussen de 2 of meer van toepassing zijnde deelnemers 

2. Hoogst aantal behaalde scores voor alle wedstrijden 

3. Het minst aantal scores tegen voor alle wedstrijden 

4. Het meest aantal Ippons voor 

5. Het minst aantal Ippons tegen 

6. Het meest aantal Waza-Ari’s voor 

7. Het minst aantal Waza-Ari’s tegen 

8. Het meest aantal Yuko’s voor 

9. Het minst aantal Yuko’s tegen 

a. Als er nog steeds een gelijkspel is, vindt een extra wedstrijd plaats.  

Kumite bescherming 
Naast de steeds strengere regelgeving vanuit de Overheid mbt bescherming bij vechtsporten wordt er 

ook vanuit de WKF/EKF strenger gelet op de uitvoering van de WKF/EKF kata and kumite competition 

rules. De actuele vertaalde versie staat op de website van de KBN. 

Deelnemers in de kumite U8, U10 en U12 categorieën zijn verplicht een hoofdbeschermer en 

borstbeschermer te dragen. In die gevallen dat de sporter deze niet bezit, is het mogelijk om deze te 

lenen van de KBN. Per tatami is er een rode en een blauwe helm inclusief borstbeschermer 

beschikbaar. 

Weging 
Voor alle kumite categorieën geldt dat alle deelnemers dienen te wegen, behalve de deelnemers uit 

de plus categorieën. De marges zijn als volgt:  

• T/m 11 jaar: 1000gr  

• T/m 13 jaar: 500gr 

• 14 jaar en ouder: 200gr 

Het is mogelijk om meerdere keren te wegen. Echter dient een karateka uiterlijk 30 minuten voor 

aanvang van de categorie te hebben gewogen. Is de karateka niet op gewicht, kan hij of zij helaas niet 

deelnemen. Overschrijven is niet mogelijk.  

  

https://www.kbn.nl/kennisbank/reglementen-en-statuten/


 

 

Para Karate 
Tijdens het NK karate in Zwolle bieden we ook  Para Karate categorieën aan. Voor diverse Para 

Karate categorieën zal worden gewerkt met classificatie. Het classificeren vindt plaats op zaterdag 27 

november om 13:00u in Vergaderruimte 4.  

Classificatie geeft als resultaat extra punt(en) die bij de scores gegeven door de scheidsrechters 

wordt opgeteld. Deze variëren van 0.0 t/m 3.0. De classificatie is NIET afhankelijk van de kata, dus 

geen moeilijkheidsfactor. De deelnemer krijgt deze waarde op basis van zijn/haar beperking en geldt 

bij iedere ronde. 

• Categorie K10: geen classificatie. Iedere deelnemer draagt een blinddoek die het zicht 

beperkt tot 0%. Deze blinddoek wordt door iedere deelnemer gedragen vanaf moment dat 

de deelnemers zijn opgeroepen. 

• Categorie K21: deelnemers moeten een IQ van 75 of lager hebben op standaardtests, die zijn 

ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar. Bewijs van significante beperkingen in adaptief gedrag 

zoals uitgedrukt in conceptuele, sociale en praktische adaptieve vaardigheden. 

• Categorie K22: deelnemers met een verstandelijke beperking en het syndroom van Down 

veroorzaakt door extra genetisch materiaal in chromosoom 21’. 

• Categorie K30: hier is er geen classificatie. Alle deelnemers moeten plaatsnemen in de 

rolstoel vanaf moment dat de deelnemers zijn opgeroepen. 

Iedere deelnemer moet een verklaring van, en ondertekend door, de arts (BIG geregistreerd) 

meenemen. In deze verklaring moet vermeld staan welke beperking de deelnemer heeft. Bij 

deelname aan dit evenement geeft u toestemming aan dhr. Alex Janssen (KBN I-karate commissie lid) 

om deze documenten in te zien. Als de deelnemer geen verklaring kan tonen, is het helaas niet 

mogelijk om deel te nemen aan het NK.  

Bij de Para Karate categorieën wordt het reguliere kata puntensysteem gehanteerd.  


