
 

 

 

NATIONAAL KWALIFICATIETOERNOOI KUMITE OKT PARIJS 
 

Maarsbergen, 21 maart 2021 

 
Voor de volgende categorieën wordt er een Nationaal Kwalificatietoernooi georganiseerd waarbij de 
winnaars het beschikbare plekje voor het OKT in Parijs bemachtigen. 

Dames:  -55 kg & -61 kg 
Heren:  -67 kg & -75 kg  

 
Locatie 
Sportcentrum Papendal, sporthal west 
Papendallaan 9 
6816 VD Arnhem 
 
Datum 
Zaterdag 17 april 2021 van 12:00u t/m maximaal 17:00u. Definitieve planning wordt t.z.t. bekend gemaakt 
via Sportdata.  
 
Deelnemers 
Om deel te kunnen nemen aan dit toernooi moet worden voldaan aan de volgende eisen:  

1. 18 jaar of ouder tijdens het Nationaal Kwalificatietoernooi. 
2. Nederlandse nationaliteit en niet uitkomend onder andere nationaliteit. 
3. Alle deelnemers moeten tijdens de weging op gewicht zijn voor de categorie waar hij / zij zich voor 

heeft aangemeld. De door de WKF gebruikte marge van 0,2 kg is van toepassing.  
4. Deelname aan het NKT alleen mogelijk is wanneer de gegevens volledig ingevuld zijn in de longlist 

portal van NOC*NSF t.b.v. de Olympische Spelen van Tokio.  
 
Daarnaast moet worden voldaan aan een van de volgende eisen:  

1. Lid zijn van de nationale seniorenselectie. 
2. Karateka’s met een WKF Top 100 Ranking op 21 mei 2020. 

 
Wedstrijdsysteem 
De opzet en organisatie van het toernooi zal op de volgende wijze uitgevoerd, waarbij de officiële WKF regels 
gehanteerd worden: 

Wedstrijdsysteem*    

Aantal karateka’s Systeem   

2 karateka’s Best-of-Three   

3 t/m 5 karateka’s Round Robin   

6 t/m 10 karateka’s Round Robin 2 poules; 
Vrije loting 

#1 en 2 per poule naar kruisfinales (halve 
finales) —> winnaars tegen elkaar in finale 
voor OKT ticket 

* Het WKF reglement inzake de regels m.b.t. Round Robin zal van toepassing zijn voor alle categorieën.  
 
Scheidsrechters 
De scheidsrechters worden door de KBN verzorgd. 
 
 



 

 

 
 
 
Coaches 
Per deelnemer mag er één coach aanwezig zijn. De coach mag aanwezig zijn in de warming-up ruimte en op 
de stoel zitten tijdens de wedstrijden. De coach dient een geldige KBN-coach licentie te bezitten.   
 
Inschrijven 
Inschrijven kan via Sportdata. De registratie gaat op de reguliere manier, en is open t/m 10 april 2021. Het 
inschrijfgeld bedraagt €20,00 per persoon.  
 
Uitslag bindend 
De uitkomst van dit Nationaal Kwalificatie Toernooi is bindend en bepaald welke karateka’s Nederland 
vertegenwoordigen op het OKT in Parijs. 
Deelname aan dit Nationaal Kwalificatie Toernooi betekent dat de karateka’s, hun club en clubcoaches 
akkoord zijn met de opgestelde voorwaarden. 
 
Corona maatregelen 
Vanwege de corona maatregelen laten we geen publiek toe bij het NKT. Verder worden de maatregelen en 
richtlijnen vanuit het RIVM in acht genomen. Belangrijk hierbij is:  

• Blijf thuis als je klachten hebt en laat je zo snel mogelijk testen;  

• Schud geen handen; 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen, ook in de kleedkamers en gang;  

• Het dragen van een mondkapje in publiek toegankelijke binnenruimtes is verplicht. Dit geldt niet 

tijdens het sporten;  

• Was vaak je handen. 

Bij de registratie dient iedere aanwezige (deelnemer, coach, scheidsrechter en official) een negatieve 
uitslag van een PCR-test van maximaal 72 uur oud te tonen. De deelnemer of coach dient zelf zorg te 
dragen voor de PCR-test en de bijbehorende kosten.  
 
Bij aankomst van de aanwezige wordt een antigeensneltest uitgevoerd. De kosten voor de antigeensneltest 
zullen voor 60% door de KBN worden vergoed. De andere 40% van de kosten voor de antigeensneltest 
dient de deelnemer/coach zelf te betalen. Als de antigeensneltest een positieve uitslag geeft, zal er een 
tweede test worden uitgevoerd. De uitslag van deze tweede test is bindend. Tegen de uitslag kan geen 
protest worden aangetekend.  
 
Meer informatie en een gedetailleerd coronaprotocol wordt t.z.t. gedeeld met de aanwezigen.  
 
 
 
 
 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=5857#a_eventhead

