
 

 

 
 
 
 

19e Open Elhatri kata en kumite Toernooi 
Jeugd, cadetten en senioren  

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 
 
Plaats  : Sporthal Achtse Barier 

Savoiepad 14 
5627 DX  Eindhoven (Woensel) 
Tel: 040-2420831 

 (Stelt u op uw routeplanner de Ardèchelaan 
(5627 EN) in, dan heeft u minder kans 
verkeerd gestuurd te worden. Aan het eind 
van deze laan bevindt zich de sporthal) 

 
Wedstrijdsysteem 
Kata 

: WKF – reglement 
Rode/blauwe wedstrijdband. Deelnemers dienen op verzoek ter controle het karatepaspoort 
met bewijs van gradatie te kunnen tonen.  

 
Katakeuze : De keuze van de kata is vrij.  

Van de 6
e
 t/m de 5

e
 kyu moet men de eerste 2 rondes een verschillende kata tonen, daarna 

mag men herhalen. Vanaf de 4
e
 Kyu moet men de eerste 3 rondes verschillende kata 

tonen, daarna mag men herhalen. 

 
Indeling  : Indeling op leeftijd, kleur band en geslacht; bij Kumite tevens op gewicht 

Bij te weinig deelnemers zullen categorieën worden samengevoegd.  

 
Wedstrijdregels 
Kumite 

: WKF – reglement. (dus rode & blauwe hand/wreef/scheenbeschermers, gebitsbeschermer 
en tok bij heren verplicht). Extra bescherming (torso/hoofd) is niet verplicht. 

 
Sluitingsdatum : Uiterlijk 15 september 2013 

Of wanneer het maximum aantal deelnemers (ca. 400 per dag) is bereikt. Voor 
inschrijvingen na deze datum geldt een toeslag van €5 per deelnemer (te betalen aan de 
zaal).  
Voorkom teleurstellingen en verstuur de inschrijving op tijd.  

 
Inschrijfgeld  : €12,50 per individuele deelnemer, per categorie; teamkata : €17,50 per team 

Het inschrijfgeld dient uiterlijk 15 september 2013 uitsluitend per school/vereniging te zijn 

overgemaakt op banknummer 1028.00.243 t.n.v. Budosporten Elhatri (o.v.v. naam 

deelnemende club en toernooi oktober 2013). 
Indien niet op tijd betaald is, is uw plaats niet gegarandeerd. Bij te late betalingen 
komen er €5 per deelnemer administratiekosten bij.  
 

Géén individuele betalingen! Iedereen die wordt ingeschreven is (ook bij afwezigheid) 
inschrijfgeld verschuldigd.  

Voor inschrijvingen uit het buitenland IBAN Nummer:   NL66 RABO 0102800243 BIC 

RABONL2U 

 
Prijzen : Bekers voor de 1

e
, 2

e
 en 3

e
 plaats bij alle individuele categorieën;  

Medailles voor teamkataleden. 
 

Wijzigingen : Eventuele wijzigingen, opzeggingen of na-inschrijvingen worden vanaf vrijdag 27 
september 2013 niet meer in behandeling genomen. Indien op de wedstrijddag blijkt dat er 
een afwijking is in leeftijd of gewicht zal diskwalificatie volgen, of zijn extra 
adminstratiekosten voor omschrijving naar de juiste categorie (indien mogelijk) verschuldigd 
a €5,- p.p./per categorie . Zorg daarom dat u ons voorziet van de juiste gegevens. 
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19e Open Elhatri kata en kumite Toernooi 
Jeugd, cadetten en senioren 

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 
 

____________________________________________________________________ 
 

ZATERDAG 5 oktober 2013 KATA 
 

Ochtend Programma 
Registratie voor 8:30 Aanvang: 09:00 uur 

 
Cat. 1 Jongens/meisjes 6 en 7 jaar 

Cat. 2 Jongens/meisjes 8 en 9 jaar 

Cat. 3 Jongens/meisjes 10 en 11 jaar 

Cat. 4 Jongens/meisjes 12 en 13 jaar 

 

Middag Programma 
Registratie voor 12:30 Aanvang 13:00 uur 

 

 

 

 
 
 

ZONDAG 6 OKTOBER 2013 - KUMITE 
 

Ochtend Programma 
Registratie/controle voor 8:30 Aanvang: 09:00 uur (controle) 

Cat. 1 Jongens/meisjes 6 en 7 jaar 

Cat. 2 Jongens/meisjes 8 en 9 jaar 

Cat. 3 Jongens/meisjes 10 en 11 jaar 

Cat. 4 Jongens/meisjes 12 en 13 jaar 

 

 
Middag Programma 

Registratie/controle voor 12:30 uur Aanvang: 13:00 
 

 
 
 
 

Het kan zijn dat het ochtendprogramma iets uitloopt, waardoor de aanvang van de wedstrijden voor het 
middagprogramma iets kan uitlopen. Wij vragen hier voor uw begrip. 

Cat. 5 Jongens/meisjes 14 en 15 jaar 

Cat. 6 Jongens/meisjes 16 en 17 jaar 

Cat. 7 Dames/Heren 18-34 jaar 

Cat. 8 Dames/Heren 35+ 

Cat. 5 Jongens/meisjes 14 en 15 jaar 

Cat. 6 Jongens/meisjes 16 en 17 jaar 

Cat. 7 Dames/Heren 18 - 34 jaar 

Cat. 8 Dames/Heren 35+ 
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19e Open Elhatri kata en kumite Toernooi 
Jeugd, cadetten en senioren 

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 
 
 
 
 

Coaches : In trainingspak en sportschoenen (géén buiten schoenen). 
 Iedere club krijgt maximaal 4 coachkaarten, afhankelijk van het aantal deelnemers (per 5 
deelnemers 1 coachkaart). 
 

Postadres en 
inlichtingen 

: Wedstrijdorganisatie Elhatri 
Visserstraat 9 
5612 BS  Eindhoven 
Tel: 040-2440485  

 Email: woc-elhatri@elhatri.nl 
 

Entreegelden : Aan kassa Jeugd 0 t/m 5 jaar gratis 
Jeugd 6 t/m 13 jaar € 3,00   

  Vanaf 14 jaar  € 6,50  

 
 

Accommodatie : Voor accommodatie verwijzen wij naar www.booking.com 

 
Faciliteiten 
 

: Sporthal Achtse Barrier beschikt over een kantine waar drinken en eten gekocht kan 
worden.  

 
Website en loting 
 

 
 

: http://open.elhatri.nl  
 Op deze website vindt u een routebeschrijving. Tevens vindt u er actuele informatie met  
betrekking tot onze toernooien etc. 
  
Voor dit toernooi vind u hier uiterlijk op 3 oktober a.s. de lotingen en poule-schema’s. 
Mochten er op de toernooi-dag wijzigingen nodig zijn door teveel afmeldingen, dan wordt 
er binnen een categorie mogelijk een nieuwe indeling gemaakt. Hiervan zullen dan 
papieren schema’s beschikbaar worden gesteld. 
 

 
 
Deze convocatie is gepubliceerd op 28-03-2013; controleer regelmatig op http://open.elhatri.nl voor actuele informatie 
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