
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdsecretariaat: DYNAMIC KARATE CUP     

P/A De Brucker Gino - Achterweg 17 - 9300 AALST 

Email : secretariaat@taisho-lede.be 

Gsm: :0495/133 304         September 2018 

 

 

 

Beste clubsecretaris, 

 

Voor de 10e maal richten onderstaande clubs THE DYNAMIC KARATE CUP tornooi in dat zal doorgaan op zondag  

28 oktober 2018 te Herne. 

Aanwezigheid wordt verwacht om 09h00. Aanvang stipt om 09h30. 

 

Het tornooi vindt plaats in de SPORTHAL HERNEKOUTER – HERNEKOUTER  1 – 1540 HERNE. 

 

Het inschrijvingsgeld bedraagt 5.00 € per persoon. Deze inschrijvingssom zal gezien de hoge organisatiekosten niet 

terugbetaald worden.  Het totale bedrag dient uiterlijk op vrijdag 12 oktober 2018 gestort te worden op 

rekeningnummer  B E73 0634 8107 4060 op naam van THE DYNAMIC KARATE CUP  – met vermelding van 

clubnaam, clubnummer - aantal deelnemers. 

 

De inschrijvingen dienen te worden doorgegeven op het elektronisch portaal :  

http://thedynamickaratecup.azurewebsites.net en dit ten laatste op vrijdag 12 oktober 2018.  

Inschrijvingen na vrijdag 12 oktober zullen wegens organisatorische redenen niet meer aanvaard worden.. Tevens zal 

de website voor inschrijvingen afgesloten worden op 12/10/2018 om 24h00. 

 

De clubs die inschrijven zullen een mail ter bevestiging ontvangen. 

 

De deelnemers moeten in het bezit zijn van : een geldige vergunning VKF 

             witte,  rode en huidige gordel, 

                                                                        correcte vuistbeschermers (BAKF reglement) 

                               doorschijnend mondstuk  
 

De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 

KAMPERS:  Aantreden volgens BAKF reglement 

COACHES:  Aantreden volgens BAKF reglement: 
 

Maximum 1 coach per 5 kampers toegelaten.  De ingeschreven coaches ontvangen een badge die toelating geeft tot de 

kampruimte,en de wedstrijdvloer.  De badge dient steeds zichtbaar te worden gedragen. 

Opgelet: de kledij van kampers en coaches overeenkomstig BAKF normen (zie site JKA Vlaanderen). 

De kampruimte mag alleen betreden worden door de kampers die op dat moment kampen en hun coach. 

De niet kampende deelnemers blijven steeds in de opwarmingsruimte.  Zij zullen zich pas op de wedstrijdvloeren 

begeven na oproep van 1 van onze medewerkers.   

 

Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze reglementen. 

 

In de hoop u en uw club te mogen begroeten stuur ik u mijn sportieve groeten. 

 

HIRYU                  TAISHO KARATECLUB   SHOTOKAN 

NINOVE                                LEDE                     HERNE 

  

Wedstrijdprogramma in bijlage. 
           

http://thedynamickaratecup.azurewebsites.net/


 

 

 
 

Wedstrijdprogramma - KATA 
 

 

 

 

 

KATA GEMENGD: 

 
 

Pupillen                                       Schiftingen :    poulesysteem  H1 

(2009 – 2010 - 2011)                   Finale :  puntensysteem  H1 – H2  
 

Preminiemen                            Schiftingen :     poulesysteem  H1 – H2 

(2007 - 2008)                               Finale :             puntensysteem  H1 – H2 – H3   

                       

Miniemen                                   Schiftingen :  poulesysteem  H1 – H2 – H3 

(2005 - 2006)                               Finales :  puntensysteem  H2 – H3 – H4 – H5 – T1 

 

Kadetten                                    Schiftingen :      poulesysteem  H1 – H2 – H3 – H4 

(2003 - 2004)                              Finales :             puntensysteem  H2 – H3 – H4 – H5 – T1 - BD 

 

Blauwe gordels                          Schiftingen :  poulesysteem  H1 - H2 – H3 – H4 – H5  

(vanaf  2002)                               Finales :  puntensysteem  H4 – H5 – T1 – BD -  KD 

     

Bruine gordels                           Schiftingen :  poulesysteem  H1- H2 – H3 - H4 – H5 – T1 

(t/m 2°kyu)                Finales :   puntensysteem  H4 - H5 - T1 – BD – KD – EMPI - JION 

(vanaf 2002)                                                            

 

 

OPEN KLASSE: 

 

Vanaf 1
e
 Kyu + zwarte gordels Dames 

  Schiftingen :    poulesysteem                          H1 - H2 - H3 - H4 - H5 - T1 – BD – KD – EMPI - JION 

  Finales :           puntensysteem                            vanaf BD 

 

Vanaf 1
e
 Kyu + zwarte gordels Heren 

       Schiftingen : poulesysteem                          H1 - H2 - H3 - H4 - H5 - T1 – BD – KD - EMPI - JION 

       Finales :            puntensysteem              vanaf BD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

Wedstrijdprogramma - KUMITE 
 
 

 

 
KUMITE GEMENGD - LAGERE CATEGORIEËN 

 

 
Pupillen meisjes en jongens : 

 Kihon Ippon kumite 

       Schiftingen : poule systeem  – drie technieken 

       Finale : drie technieken 

 Geboren in 2009 – 2010 - 2011 
 

Preminiemen meisjes en jongens:  

 Kihon Ippon kumite 

 Schiftingen : poule systeem  – drie technieken 

 Finale : alle technieken 

 Geboren in 2007 – 2008 
 

Miniemen meisjes en jongens : 

 Jyu Ippon Kumite    

 Schiftingen : poule systeem  – drie technieken 

 Finale : alle technieken   

 Geboren in 2005 – 2006 

 

 
 

KUMITE INDIVIDUEEL VANAF CADET 

 
 

 

 Kadetten jongens: 

        Ippon shobu 

      Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 1 minuut – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 2003 - 2004 
 

Kadetten meisjes:   

        Ippon shobu 

      Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 1 minuut – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 2003 - 2004 
      
Scholieren heren:  

        Ippon shobu 

      Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 2001 - 2002 
 

 Scholieren dames:  

       Ippon shobu 

      Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 2001 – 2002 
 

 

 

 



 
 

 Junioren heren - t/m 2°kyu:  

       Ippon shobu 

      Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

      Geboren in 1998 – 1999 - 2000 
 

Junioren dames - t/m 2°kyu: 

       Ippon shobu 

      Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 1998 – 1999 - 2000 

 

Senioren heren - t/m 2°kyu: 

       Ippon shobu 

       Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 1997 en vroeger 
 

Senioren dames - t/m 2°kyu:  

       Ippon shobu 

       Schiftingen : poule systeem  (1 minuut kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

       Geboren in 1997 en vroeger 

 
           

 OPEN KLASSE vanaf 1
e
 Kyu en Dan graden dames: 

 

       Ippon shobu 

       Schiftingen : poule systeem  (2 minuten kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

 
 

 OPEN KLASSE vanaf 1
e
 Kyu en Dan graden heren: 

 

       Ippon shobu 

       Schiftingen : poule systeem  (2 minuten kampen) 

 Finale : ippon shobu – 2 minuten – sakidori 1minuut beslissing 

  


