
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP LIMBURG 2019 

ZONDAG 5 MEI 2019  GEMEENTELIJKE SPORTHAL LOMMEL 

 

     

                                                                       Organisatie:  Karateclub United Friends 

  
 

Geachte Sensei  en  Karateliefhebbers, 

 

Op zondag 5 mei 2019 organiseert KCUF Lommel het  10de Provinciaal Kampioenschap  Limburg  in de 

gemeentelijke sporthal, gelegen in de Sportveldenstraat  10, 3920 Lommel. 

Alle karateclubs uit Limburg zijn welkom ongeacht stijl of strekking.  Met dit initiatief hopen we het 

wedstrijdkarate in onze provincie te promoten. Vandaar dat de voorwaarden voor zowel kata als 

kumite zeer laag zijn zodat vrijwel elke Limburgse karateka de kans heeft om deel te nemen.  

Opnieuw dit jaar voor de allerjongsten : een aparte poule  KATA : pré pupillen 6/ 7 jaar .                 

Bij alle klassen kampen jongens/heren en meisjes/dames afzonderlijk. Behalve in de klasse team-kata 

en pré-pupillen . 

Een geldige vergunning bezitten is natuurlijk een must. 

 

Tornooi gegevens : 

Locatie : Gemeentelijke  Sporthal, Sportveldenstraat 10 te Lommel (naast de Soeverein) 

Datum : Zondag  5 mei  2019 

Karatediscipline : Kata en Kumite 

Inschrijvingsgeld :  Voor 1 discipline €8 , voor 2 disciplines €14 en  €14 per team  voor  team – kata  

Inschrijven is enkel mogelijk via karate-link. 

Kampers : in bezit zijn van geldige vergunning (leeftijd op de dag zelf wordt gecontroleerd) 

 



Controle van de vergunningen :  
Via karate-link kunnen enkel vergunde leden ingeschreven worden, een controle is daarom niet meer 
nodig. 
 
De deuren van het sportcomplex gaan open om 8u. 
 
Inkom: € 9  (vanaf 12 jaar)  
 

Coaches : 1 coach per  5 deelnemers en maximaal  3 coaches per club. (enkel toegelaten in 

trainingspak of karate gi  en sportschoenen   ---> strenge controle hierop )  

Coaches dienen zich ook in te schrijven via karate-link. 

 

Uiterlijke datum van inschrijving :   Zondag 28 april 2019 

 

Wedstrijdgegevens : 

KATA  (aanvang 09.00u) 

*Vlaggensysteem 
*Voorwaarden :  
 
Pré Pupillen  ( 6/7 jaar ) mogen telkens dezelfde kata herhalen                                                                        
 
Pupillen (8/9 jaar) en preminiemen (10/11 jaar) mogen telkens dezelfde kata herhalen.        
 
Miniemen (12/13 jaar) en kadetten (14/15 jaar). De eerste 2 uitgevoerde kata’s moeten verschillend 
zijn. Vanaf de derde ronde mag men herhalen.                                                                                      
 
Junioren (16/17 jaar) en senioren (vanaf 16 jaar). De eerste 3 uitgevoerde kata’s moeten verschillend 
zijn. Vanaf de vierde ronde mag men herhalen. 
 
 
Team – kata (-14 jaar)  Mogen telkens dezelfde kata herhalen. 

Team – kata  (+14 jaar) De eerste 2 uitgevoerde kata’s moeten verschillend zijn. Vanaf de derde 

ronde mag men herhalen. 

ALLE KATA’S ZIJN VRIJ TE KIEZEN 

 

KUMITE   (aanvang 13.00u)  

Weging : 12.00u - 12.30u   

Pupillen  8/9jaar 

Preminiemen  10/11 jaar 

Miniemen  12/13 jaar 

Kadetten  14/15 jaar 



Junioren  16/17 jaar   

Senioren  vanaf 18 jaar 

Het shobu systeem zal toegepast worden.  Zowel rode en blauwe handbeschermers als 

gebitsbeschermer is voor iedereen verplicht. Voor de jongens ook kruisbeschermer verplicht. 

Scheen-en voetbeschermers voor iedereen toegelaten als ook borstbescherming voor de dames. 

Rode en blauwe gordels zelf mee te nemen. 

LET OP !!  Elke kamper dient zich op de wedstrijdvloer aan te bieden met de verplichte bescherming 

en juiste kleur van gordel of de deelname wordt geweigerd. 

Zorg ook dat het CORRECTE gewicht wordt vermeld  in karate-link. 

Eens de inschrijving is afgesloten is er geen wijziging niet meer mogelijk. 

Alle info: www.kcuf.be  
 

Het inschrijvingsgeld wordt op voorhand gestort op BNP Fortis rekeningnr.  BE84 001-571 3477-59 

met vermelding van de clubnaam en aantal deelnemers en coaches. Naderhand betalen is niet 

mogelijk. 

Algemene Opmerkingen : 

- De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen / diefstallen. 
- Bij een inschrijving van minder dan 6 kampers wordt er een round robin gehouden. 
- De beslissingen van de scheidsrechters zijn finaal. 
 
Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij een van onze bestuursleden,  zie onze website 

www.kcuf.be  of via  Jasmine Tips, 0483/40 14 81  of  Patrick Tips,  0477/21 97 31 

Wij stellen het zeer op prijs uw club te mogen verwelkomen op het Provinciaal kampioenschap 

Limburg  2019. 

 

Met sportieve groeten, 

Namens het bestuur van KCUF   

 

 

http://www.kcuf.be/
http://www.kcuf.be/

