
Dit formulier volledig ingevuld inleveren (geld overmaken per bank) 

 
 

 
International Karate Cup Buitenveldert 2018 

Kata / Team kata / Kumite, alle leeftijden 
Zondag 17 juni 2017 

 
  

Plaats:  Sporthallen Zuid | Burgerweeshuispad 54, 1076 EP Amsterdam 
 

Aanvang: 17 juni: 8:00u zaal open | 8:30u controle deelnemers | 9:00 start kata teams 
gevolgd door kata individueel | 13:30u pauxe en cortrole deelnemers kumite |  
14:00 start kumite | 19:00u afsluiting (prijsuitreiking na iedere poule) 
 

Entree: Volwassenen v.a. 16 jaar: 5 euro | Jeugd t/m 15 jaar: gratis 
 

Deelname geld: 
 

€ 15 individueel, per categorie  | € 21 per team  
 

Wedstrijdregels: Volgens het WKF reglement met herkansing. Bij onvoldoende inschrijvingen per 
categorie kunnen categorieën worden samengevoegd. 
 

Teamkata: Er is geen scheiding van heren en dames teams. Kata teams mogen gemixt zijn.  
 

Kumite:  individueel - m/v Indeling: op leeftijd, geslacht en gewicht 
 

Kata: Indeling: breedtesport - op leeftijd, geslacht en kleur band | -Witte & Gele band - 
vrije keuze – herhalen mag tot en met de finale -Oranje & Groene band – vrije 
keuze – eerste 2 rondes verschillende Kata, daarna mag worden herhaald tot en 
met de finale -Vanaf Blauwe band – vrije keuze – eerste 3 rondes verschillende 
Kata, daarna mag worden herhaald tot en met de finale 
Indeling:  topsport - op leeftijd en geslacht Iedere ronde een andere Kata 
 

Belangrijk: De organisatie van de International Karate Cup Buitenveldert Open stelt zich niet 
aansprakelijk voor vermissing van eigendommen en voor enig letsel opgelopen 
tijdens het toernooi. Deelname is geheel voor eigen risico. 
 

Sluitingsdatum 27 mei 2018 
Informatie over de STE, de agenda en nog veel meer is te vinden op 

www.stichting-topsport-elhatri.nl 
........ …………………………….  …………..…………………………………………………….….. 

Karate Cup Buitenveldert 2018 | 17 juni 2018  
Sluitingsdatum 27 mei 2018 

 
Naam:……………………………………………….……...........……………   Man / Vrouw        
 
Geboortedatum  ………………….…………….........................................   Leeftijd:………..........…………  
 
Graad (band):.........................................................................................   (KBN nr ……….....…………) 
 
Ik doe mee aan:  kata  individueel    € 15,00    
   teamkata     € 21,00 (noteer de 3 teamleden op de achterzijde van deze strook) 
 

 kumite  individueel    € 15,00    Gewicht:…………kg 
 
Totaal € ………………………………. overgemaakt op datum:..................................- ..................................- 2018 
     

 Ik ben Selectie lid met een persoonlijke sponsor  
 
LET OP! bedrag overmaken op: IBAN NL 90 RABO 01165.09.597 t.n.v. Stichting Topsport Elhatri te Eindhoven 
BIC RABO NL2U o.v.v. naam en toernooi. De inschrijving is pas compleet na ontvangst van de betaling. 


