Stijltoernooi Dento Mabuni Shito-ryu Karate-do Nederland
Beste karateka,
Op zondag 21 februari 2016 organiseert de Stichting Dento Mabuni Shito-ryu Karate-do
Nederland het 3e Dento Toernooi, dat dit jaar in het teken van Soke Mabuni Kenei zal
staan vanwege diens overlijden op 19 december jongstleden. Dit toernooi wordt
wederom gehouden in Sportzaal de Coppele, Prunusstraat 69 in Oisterwijk.
Karateka’s van de aangesloten Dento-scholen, ongeacht leeftijd en graad, kunnen aan
dit toernooi deelnemen in de disciplines Kata, Teamkata en/of Kumite.
Kata: indeling naar graad, leeftijd en geslacht. Toegestane kata’s zijn Shiho Zuki’s (1-3),
Pinan kata’s (1-5), en Shinsei Ichi en Shinsei Ni. Beide deelnemers lopen gelijktijdig hun
kata.
Teamkata: onder voorbehoud, indien deelnemersaantal dit toelaat.
Kumite: indeling naar graad, leeftijd, gewicht, lengte en geslacht. Wedstrijdduur 1 min.
jeugd en 1½ min. jongeren en volwassenen.
Dit toernooi heeft als doel om karateka’s van Dento Mabuni Shito-ryu scholen op een
verantwoorde en plezierige wijze kennis te laten maken met en wedstrijdervaring op te
laten doen in de onderdelen Kata, Teamkata en/of Kumite. Dit laatste geldt natuurlijk
ook voor scheidsrechters.
De competitiedag duurt van 9.30 tot ongeveer 16.00 uur en zal in drie periodes
opgesplitst worden: 9.30 - 11.30 u, 11.30 - 13.30 u en 14.00 - 16.00 u. Dus de deelnemers
zijn maar een periode van ongeveer 2 uur in de sportzaal en hoeven niet de hele dag
aanwezig te zijn. Na de uiterlijke inschrijfdatum (12 februari) delen we alle deelnemers in
en laten vervolgens weten wie wanneer aanwezig moet zijn. Deelnemers die zowel voor
kata als kumite zijn ingeschreven dienen rekening te houden met twee periodes.
Het belooft een gezellige en leerzame dag te worden, temeer vanwege het open
karakter en het kunnen opdoen van ervaring en het uitwisselen van ervaringen met
karateka’s van andere scholen. Ouders en verzorgers zijn dan ook van harte welkom. De
toegang is voor toeschouwers gratis.
Met sportieve groet,

Stichtingsbestuur Dento Mabuni Shito-ryu Karate-do Nederland

Locatie toernooi
Sportzaal de Coppele
Prunusstraat 69
Oisterwijk

Toernooischema
Zondag 21 februari 2016


09.15 u

Scheidsrechters- en coachbijeenkomst



09.30 – 11.30 u

Periode 1



11.30 – 13.30 u

Periode 2



13.30 – 14.00 u

Pauze



14.00 – 16.00 u

Periode 3



Ca. 16.00 u

Einde toernooi

Uiterlijke inschrijfdatum: 12 februari 2015 (bij je eigen karateleraar)

Deelnamekosten
€ 7,50 voor één onderdeel / € 12,50 voor beide onderdelen / € 12,- voor teamkata (€ 4,per teamgenoot), te betalen aan je eigen karateleraar. Inschrijven is ook betalen!

Toegang toeschouwers
Gratis

Categorieën
Details m.b.t. de verschillende categorieën volgen in de wedstrijdindeling. Gezien de
aard van het toernooi, kan het zijn dat er bij te weinig aanmeldingen een poule ontstaat
met kandidaten van een ander geslacht en/of graad. Echter hier wordt zoveel mogelijk
rekening mee gehouden.

Wedstrijdreglement
Het toernooi is geen officieel KBN toernooi maar zal de KBN/WKF wedstrijdregels zoveel
mogelijk hanteren. Bij de katawedstrijden zijn Shiho Zuki’s (1-3), Pinan kata’s (1-5), en
Shinsei Ichi en Shinsei Ni toegestaan. Beide deelnemers lopen gelijktijdig hun kata. Bij
kumite bedraagt de wedstrijdduur 1 minuut bij de jeugd en anderhalve minuut bij de
senioren.

Bescherming
Verplicht (zelf mee te brengen):


Gebitsbescherming (bitje)



Rode, blauwe of witte handschoentjes (kleur maakt niet uit)

Aanbevolen (maar niet verplicht):


Kruisbescherming (tok)



Borstbeschermer voor vrouwelijke deelnemers die daaraan toe zijn



Voet- en scheenbeschermers

Banden
Deelnemers mogen zelf een rode en blauwe band meenemen (er zijn rode en blauwe
banden aanwezig voor als je die zelf niet hebt).

Verzekering
Deelname is op eigen risico. Alle deelnemers moeten zorgen voor een eigen
verzekering. In het geval dat de deelnemer naar een arts of ziekenhuis moet, wel/niet
met een ambulance, dan is dit voor eigen rekening. Stichting Dento Mabuni Shito-ryu
Karate-do Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, verwondingen,
diefstal of andere schadegevallen.

