
 

 

Open SKI-Holland karate toernooi 
Kata & kumite  

 
 

        
Zondag 19 juni 2022 

 
 

 
 
 
 

Adres:         Sportzaal Meerwijkweg       
   Meerwijkweg 2,                    
   5236 BM Empel         (’s-Hertogenbosch)           
                
Open zaal:         8.30 uur   
 
Start kata:          9.15 uur   (deelnemers dienen 9.00 uur aanwezig te zijn!)  

 
Start kumite:     13.00 uur  (deelnemers dienen 12.30 uur aanwezig te zijn!) 

 
Let op! Neem eigen stoelen mee en/of een kussen om op de bank te gaan zitten.  
Tegen kleine betaling: eenvoudige broodjes, water en koffie. 
Op 500 meter afstand is er een supermarkt (11-17 uur open), café, Domino’s pizza, etc. 

    
Vrije toegang toeschouwers  

 
 

 
 



 

CATEGORIEËN 
 
KATA 
Ka1 t/m 9 jaar   mix  lagere banders   
Ka2 t/m 9 jaar   mix  hogere banders (splitsing gebeurd na de inschrijving) 
Ka3 10 t/m 12 jaar mix  lagere banders 
Ka4 10 t/m 12 jaar mix  hogere banders (splitsing gebeurd na de inschrijving) 
Ka5 13 t/m 15 jaar mix  lagere banders 
Ka6 13 t/m 15 jaar meisjes hogere banders (splitsing gebeurd na de inschrijving) 
Ka7 13 t/m 15 jaar  jongens hogere banders  
Ka8 16 t/m 19 jaar dames vanaf 3e kyu 
Ka9 16 t/m 19 jaar heren  vanaf 3e kyu 
Ka10 + 20 jaar   dames vanaf 3e kyu 
Ka11 + 20 jaar  heren  vanaf 3e kyu 
 

KUMITE 
Ku1 t/m 9 jaar  meisjes alle graden 
Ku2 t/m 9 jaar  jongens alle graden 
Ku3 10 t/m 12 jaar meisjes vanaf 8e kyu 
Ku4 10 t/m 12 jaar jongens vanaf 8e kyu 
Ku5 13 t/m 15 jaar meisjes vanaf 7e kyu 
Ku6 13 t/m 15 jaar jongens vanaf 7e kyu 
Ku7 16 t/m 19 jaar dames vanaf 5e kyu  
Ku8 16 t/m 19 jaar heren  vanaf 5e kyu 
Ku9 + 20 jaar   dames vanaf 3e kyu 
Ku10 + 20 jaar  heren  vanaf 3e kyu  
 
Kata reglement 
Kata aangepast aan de lagere band. 
Minimaal 4 deelnemers per categorie. De organisatie houdt zich het recht voor categorieën aan te 
passen bij te weinig deelnemers.   
 
Kumite reglement 
- Officieel SKIEF reglement: http://www.skifeu.com/  
- Bescherming verplicht: alle categorieën witte handschoenen, gebitje, tok jongens, 

borstbeschermer dames aanbevolen. Geen wreef/scheenbeschermer toegestaan. Deelnemers 
dragen hun eigen band en dienen een rode wedstrijdband mee te nemen. 

- Minimaal 4 deelnemers per categorie. De organisatie houdt zich het recht voor categorieën 
aan te passen bij te weinig deelnemers.   

 

 
Inschrijving wedstrijd: € 10,- per onderdeel 
    Betaling bij voorkeur per bank: NL66RABO 018.45.57.178  

t.n.v. Karateschool Ridolfo SKI-H o.v.v. naam sportschool  

 
Uiterste datum van inschrijving: zondag 5 juni per e-mail skihollandkarate@gmail.com 
 
Contactpersoon: Biagio Ridolfo tel. +31 6 51329114  

 
Deelname aan dit toernooi geschiedt op eigen risico, de organisatie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor 
schade in welke vorm dan ook. 

http://www.skifeu.com/

