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Versie
Dit document heeft versie nummer 1.3
Bronnen:
WKF competion rules 2019 version 1-1-2019
Kumite - en Kata reglement KBN versie, versie 1-1-2019

Algemeen
De Karate-do Bond Nederland, hierna genoemd KBN, kent verschillende soorten toernooien/evenementen, te
weten:
•
•
•
•
•

De Open Nederlandse Kampioenschappen(ONK/ONJK);
Nederlandse Kampioenschappen(NK);
Onder Auspiciën Van (OAV);
Vanentoernooien;
Overig.

De Wedstrijd Organisatie Commissie, hierna genoemd WOC, is verantwoordelijk voor de coördinatie en
organisatie van de ONK en NK’s. Bij de OAV en Vanentoernooien is het WOC ondersteunend. Tenzij anders
overeengekomen.
De regionale organisatie van de OAV of het Vanentoernooi kan ondersteuning vragen aan het WOC in de vorm
van materialen, Sportdata, of ondersteuning op het toernooi zelf.
De WOC rapporteert direct aan het bestuur van de KBN.

Rapportage
Is nog in bewerking

Wedstrijdregels
Uitgangspunt is dat het WKF/KBN wedstrijdreglement, de Statuten, en het Huishoudelijk Reglement van de
KBN leidend is. Waarbij de convocatie aanvullende informatie verstrekt.
Dit WOC reglement is bedoeld om additioneel te zijn.
Er wordt vanuit gegaan dat een ieder die aanwezig is op de wedstrijdvloer KBN lid is en de contributie van het
lopende jaar heeft voldaan.
In geval van twijfel geldt het WKF/KBN wedstrijdreglement zoals gepubliceerd is op de KBN website.

Afwijkingen
In uitzonderlijke gevallen kan de Eventmanager, de Coördinator WOC, hierin afwijken. Afwijkingen dienen
indien mogelijk afgestemd te worden met het Bestuur. Te denken valt aan het samenvoegen van categorieën,
het laten vervallen categorieën op basis van aantallen inschrijvingen.
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In ad hoc situaties tijdens een toernooi kan de eventmanager een afwijkende beslissing nemen, deze dient
binnen 5 werkdagen gerapporteerd te worden aan het Bestuur, met hierbij vermeldt de beslissing, de
redenen, de betrokkenen en de consequentie van de beslissing (Bestaande situatie vs nwe situatie.)

Sportdata
Programma
Het programma Sportdata is een door de WKF goedgekeurd software pakket met een web – en desktop
applicatie.
Via de webapplicatie hebben scholen toegang tot hun eigen deelnemers stamgegevens, als naam,
geboortedatum pasfoto etc.
Als er een evenement wordt aangemaakt door een toernooi organisator kan de school zich hiervoor
inschrijven via deze zelfde webapplicatie.
De loting wordt uitgevoerd door dit programma gebruik makend van een algoritme/random functionaliteit die
door de WKF is goedgekeurd.
Meer informatie over deze software is op te vragen bij het WOC, door een email te sturen naar woc@kbn.nl

Pasfotos
Tijdens de weging en de line-up voorafgaand aan het begin van de wedstrijd wordt de deelnemer
gecontroleerd op de pasfoto op de accreditatie-kaart. Het verzoek is om hiervoor een actueel gelijkende
pasfoto, volgens paspoort eisen, te gebruiken.

KBN lidnr
Het KBN lidnummer dient in Sportdata ingevuld te worden bij National Id

Gewicht
Verzoek is om met name voor kumite wedstrijdsporters het gewicht voor een toernooi in Sportdata te
actualiseren. Dit gewicht kan gebruikt worden om in die gevallen een categorie op te splitsen of samen te
voegen obv gewicht.

Kata – en kumite- jeugdreglement
Hiervoor zijn aparte alinea’s beschreven in het KBN Kata en kumite reglementen, zie hiervoor de website van
de KBN

Kumite-bescherming
Naast de steeds strengere regelgeving vanuit de Overheid mbt bescherming bij vechtsporten wordt er ook
vanuit de WKF/EKF strenger gelet op de uitvoering van de WKF/EKF kata and kumite competition rules. De
actuele vertaalde versie staat op de website van de KBN.
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Bestuursleden
Het is voor Bestuursleden niet toegestaan om deel te nemen aan KBN en/of OAV toernooien als deelnemer
en/of coach.

Coaches
Coaches dienen
•
•
•
•
•
•

minimaal 18 jaar oud te zijn
volwaardig lid van de KBN
Recente pasfoto in Sportdata
Contributie tm lopende jaar te hebben voldaan
Zie verder het Kata/Kumite reglement op de website van de KBN
Geldige KBN coach licentie

Aantal coaches
0-10 deelnemers
11-15 deelnemers
16- deelnemers

:
:
:

maximaal 2 coaches
maximaal 3 coaches
maximaal 4 coaches

Wedstrijdduur versus leeftijdscategorieën
Jeugd (tm U14)

Meisjes
90 sec

Jongens
90 sec

Cadetten

120 sec

120 sec

Junioren

120 sec

120 sec

U21

180 sec

180 sec

Senioren

180 sec

180 sec

Finales

De wedstrijdduur kan ivm moverende redenen door het WOC, eventmanager, aangepast worden. Tijdens de
zgn “OAV” toernooien mogen de betreffende organisatoren dit zelf beslissen.
Hiervoor dient wel overleg plaats te vinden met de Chief Referee.

Podiumplaatsen en wedstrijdsysteem vs poule-grootte
•
•
•

Bij 2 deelnemers worden er 2 wedstrijden gedraaid (round robin *). Alleen de eerste plaats krijgt een
prijs, er zal geen tweede plaats zijn.
Bij 3 of 4 deelnemers wordt een round-robin* gedraaid. Alleen de eerste en tweede plaats krijgen een
prijs, er zal geen derde plaats zijn.
Bij 5 of 6 deelnemers is er een normale loting. Echter is er één eerste plaats, één tweede plaats en één
derde plaats.
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•

Bij 7 deelnemers of meer is er een normale loting met twee derde plaatsen.

*) zie hieronder, Round Robin-bepaling winnaar.

Round-Robin – bepaling Winnaar
Voor zowel Kata als Kumite geldt hiervoor het KBN Kumite reglement appendix 8, de laatste versie hiervan is
beschikbaar op de website van de KBN onder wedstrijden, scheidsgerecht.
In aanvulling hierop;
•
•

bij een Round Robin en teamwedstrijden is er wel een gelijke uitslag mogelijk.
Zowel bij team als individuele wedstrijden
o De gescoorde punten worden altijd geteld
o Dus wordt niet afgekapt op 8 punten verschil
 Aka 7 vs Au 0
 Aka scoort Ippon
 eind score Aka 10 vs Au 0

Weging
Marges:
Tm 11 jaar
Tm 13 jaar
Overige

1000gr
500 gr
200gr

Overschrijven
Het overschrijven van deelnemers tm U14 is mogelijk tot 1 uur voor aanvang van de categorie.
Extra kosten zijn gelijk aan het inschrijfgeld. Tenzij anders is vermeld.
Voor overige categorieën geldt:
-

Tot en met sluitingsdatum inschrijfperiode
o toevoegen/wijzigen van deelnemers is mogelijk via website van Sportdata
Na sluitingsdatum
o Zijn toevoegingen en/of wijzigingen mogelijk tm de laatste woensdag voor aanvang
evenement. Alleen per email (woc@kbn.nl)
o Extra kosten zijn gelijk aan het inschrijfgeld, tenzij anders is vermeld.

In principe worden er op de wedstrijddagen geen papieren versies van de poules verstrekt.
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Herloting, redraw
Als er bij de aanvang van een categorie, door opzeggingen of wijzigingen, het aantal deelnemers in een poule
dusdanig is verminderd dat de criteria voor een loting zijn veranderd, zal er een redraw worden uitgevoerd. Dit
zal door de speaker worden aangegeven, de betreffende coaches worden ingelicht en krijgen een hardcopy
van deze nieuwe situatie.
Voorbeeld 1: Een categorie heeft 7 deelnemers, betekend normale loting met 2x een 3e plaats.
Er is een afzegging. Dit betekend dat in de nieuwe situatie er 6 deelnemers zijn.
Gevolg: redraw met 1x 3e plaats.
Voorbeeld 2: Een categorie heeft 12 deelnemers, betekend normale loting met 2x een 3e plaats.
Er is een afzegging. Dit betekend dat er in de nieuwe situatie 11 deelnemers zijn.
Gevolg: Draw blijft ongewijzigd.
Voorbeeld 3: Een categorie heeft 9 deelnemers, betekend normale loting met 2x een 3e plaats. En verdeeld
over 2 poules.
Er is een afzegging. Dit betekend dat in de nieuwe situatie er 8 deelnemers zijn.
Gevolg: redraw met 2x 3e plaats én 1 poule.

Officieel protest
Zie hiervoor het Kumite reglement artikel 11, de laatste versie hiervan is beschikbaar op de website van de
KBN onder wedstrijden, scheidsgerecht. Zie ook bijlage 1, voorbeeld protestformulier. De fee voor het
indienen van een protest is vastgesteld op € 300,-

Klachtenregeling
In het geval van klachten kunnen betrokkenen zich wenden tot de eventmanager van de KBN of kunnen
contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersoon van de KBN.
Contact gegevens staan op de website van de KBN vermeld.

Veilig Sportklimaat
Tijdens de door de KBN georganiseerde evenementen is er altijd medische begeleiding aanwezig. Deze bestaat
uit EHBO en een arts.
De weging van sporters zal bij de heren door een mannelijk lid van de organisatie worden gedaan.
Bij de dames zal dit door een vrouwelijk lid van de organisatie worden uitgevoerd.

Sport en Integriteit
De KBN en het WOC streven er naar dat eind 2019 ieder lid van het WOC een actuele VOG verklaring heeft
overhandigd aan de KBN.
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Bijlage 1

V1.0

8

