
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uitnodiging: 

zondag 29.09.2019 

39ste  

Tornooi Goshinkai Eeklo 
 

 

 

Organiserende club: Goshinkai Eeklo vzw 

Aanvangsuur: 10u 

Locatie: Stedelijke sporthal - Eeklo 

Categorieën: vanaf miniem  

Onderdelen: Kata & kumite 
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Geachte heer/mevrouw,  

 

Één van de hoogtepunten van karateclub Goshinkai Eeklo is ons jaarlijkse 
tornooi van Eeklo dat al aan zijn 39ste editie zit. Een primeur binnen de karate. 
Geen enkel tornooi schreef zoveel edities op zijn palmares. Wij nodigen u uit 
om deel te nemen aan dit evenement. 

 

 

Ons tornooi staat voor :  

EERLIJKHEID, HOFFELIJKHEID, NEDERIGHEID, MOED en 

ZELFCONTROLE ! 

 

 

 

Het tornooi van Eeklo is het eerste tornooi van het seizoen 2019-2020.  
Wij hopen iedereen hier te verwelkomen zodat we dit seizoen weer spetterend 
van start kunnen gaan. 

 
In de hoop u en uw club te mogen begroeten, alvast onze sportieve groeten 
vanwege 
  
 
 
Bestuur Goshinkai Eeklo vzw 
 
 
www.goshinkai.be
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Praktische informatie 

Inschrijvingsgeld 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 7,50 Euro per persoon. Deze inschrijvingssom 
wordt niet terugbetaald. 
 
Het totaal bedrag moet voor vrijdag 20 september gestort worden op 
rekeningnummer BE74 0015 2506 3807 van Goshinkai Eeklo – met 
vermelding van clubnaam, clubnummer en aantal deelnemers. 
  

Inschrijvingsformulier 

De inschrijvingsformulieren moeten ten laatste op vrijdag 13 september 2019 
om 0u00 op het wedstrijdsecretariaat aanwezig zijn, bij voorkeur via email. 
Gelieve het bijgevoegde formulier daarvoor te gebruiken.  
 
Bij elektronische inschrijving dient bijgevoegde formulier in hetzelfde formaat 
(excel , zonder wijzigingen in kolommen , ..) terug te sturen, dit bespaart heel 
wat werk voor de organisatie. Gelieve geen PDF van het formulier te maken. 
  
Inschrijvingen na deze datum en dag zelf worden wegens organisatorische 
redenen niet meer aanvaard. 
De personen die inschrijven via elektronische weg krijgen een 
bevestigingsmail. 
  

Deelnemingsvoorwaarden 
  
Alle deelnemers die in het bezit zijn van een geldige VKF vergunning 
Het tornooi verloopt volgens de BAKF reglementen. 
  

Coaches 

De coaches dienen zich in te schrijven door bijgevoegd inschrijvingsformulier 
in te vullen. Coaches die niet ingeschreven zijn betalen het normale tarief aan 
de inkom . 
De coaches dienen zich aan te melden aan de aanmeldingsplaats coaches 
(zelfde aanmeldingsplaats kampers). 
Bij aanmelding krijgen de coaches een badge die hun toelaat de kampruimte 
te betreden tijdens de effectieve kamptijd van hun deelnemer(s). 
Er is 1 coach per 5 deelnemers toegelaten. 
 

Diverse 
 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 
De kampruimte mag alleen betreden worden door de kampers die op dit 
moment moeten kampen en hun coach. 
Door inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met onderstaande 
reglement. 
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Organisatorische informatie 

 
Aanvangsuur 
 
De deuren gaan open vanaf 8.30u.  
Het tornooi vangt stipt aan 10u. 
 
Locatie: 

 

Het tornooi gaan door in de stedelijke sporthal in Eeklo. 
(B.L. Pussemierstraat 157 – 9900 Eeklo) 

 

 

Contact 

Indien u meer informatie wenst kan u steeds terecht op de website van de 
club. (www.goshinkai.be) Daar vindt u alle informatie en reglementen terug 
die u ook in deze brief terugvindt. Wedstrijduitslagen, verslagen en heel wat 
foto’s komen ook op deze website terecht. 
 
Wedstrijdadres & contactpersoon: 
 
Wim Van Hyfte 
0486/64 71 38 
Goshinkai.eeklo@telenet.be 
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Reglementen 

Kata 

Deelnemers kata zijn geboren in 2007 of vroeger. 
(geldig voor disciplines blauw + bruin + zwart) 

  
A. Miniemen gemengd (geboren in 2006-2007) 

(nemen enkel deel in eigen categorie) 
Schiftingen :H1-H2-H3 
Finales :H2-T1 

  
B. Witte / Blauwe gordels gemengd (geboren in 2005 of vroeger) 

Schiftingen :H2-T1 
Finales :H4-H5-T1-BD-KD 

 
C. Bruine gordels gemengd (geboren in 2005 of vroeger) 

Schiftingen : H2-T1 
Finales :H4-H5-T1-BD-KD 

 
D. Zwarte gordels gemengd (geboren in 2005 of vroeger) 

Schiftingen : H2-T1 
Finales : alle hogere kata’s vanaf BD 

 

Kumite  

A. Miniemen gemengd. 

Jyu ippon kumite 
schiftingen volgens poulesysteem 
Finale: klasse 3 
Geboren in 2006 - 2007 
  
B. Kadetten jongens  
Shiai kumite (kadetten kampen enkel in eigen discipline) 
Schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 4 (wedstrijd: 1’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ sakidori shobu) 
Geboren in 2004 - 2005 
 
C. Kadetten meisjes  

Shiai kumite (kadetten kampen enkel in eigen discipline) 
Schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 4 (wedstrijd: 1’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ sakidori shobu) 
Geboren in 2004 - 2005 
 
D. Scholieren meisjes  

Shiai kumite (Scholieren kampen enkel in eigen discipline) 
Schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon Shobu) 
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Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 5 (wedstrijd: 2’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ – sakidori shobu) 
Geboren in 2002 - 2003 
  
 
E. Scholieren jongens  
Shiai kumite (Scholieren kampen enkel in eigen discipline) 
Schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon Shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 5 (wedstrijd: 2’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ – sakidori shobu) 
Geboren in 2002 - 2003 
 
 
F. Witte / Blauwe gordels  

Shiai kumite 
schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 5 (wedstrijd: 2’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ – sakidori shobu) 
Geboren in 2001 of vroeger 
  
G. Bruine gordels Heren  
Shiai kumite 
schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 5 (wedstrijd: 2’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ – sakidori shobu) 
Geboren in 2001 of vroeger 
  
H. Zwarte gordels  
Shiai kumite 
schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 5 (wedstrijd: 2’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ – sakidori shobu) 
Geboren in 2001 of vroeger 
 
I. Dames  
Shiai kumite 
schiftingen volgens poulesysteem (wedstrijd: 1’ – ippon shobu) 
Finale: rechtstreekse uitschakeling volgens klasse 5 (wedstrijd: 2’ – ippon 
shobu, verlenging: 1’ – sakidori shobu) 
Geboren in 2001 of vroeger 

 

Indien er voor een bepaalde categorie te weinig inschrijvingen zijn, 

heeft de organisatie het recht deze categorie te schrappen. De 
ingeschreven deelnemers zullen hiervan vooraf op de hoogte gesteld 

worden. 
 
Kampers kunnen maar in 1 reeks voor kata en in 1 reeks voor kumite 

ingeschreven   worden. 

 

Potentiële deelnemers met een graad lager dan blauw, kunnen 
deelnemen in de categorie blauw. 


