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Smaal Cup 2018 
(21 en 22 april 2018) 

Kata en Kumite voor Jeugd, Cadetten, Junioren, Senioren en veteranen 
       

 

LOCATIE 
Sporthal De Mheenhal 

Zilverschoon 112 

7322 GK Apeldoorn 

 

WEDSTRIJDINFORMATIE 
Wedstrijdindeling is conform richtlijnen KBN en WKF. 

 

DEELNAME 
Bij inschrijving dient u het exacte gewicht van uw leerlingen op te geven. 

 

INDELING 

Poules worden gemaakt op gewicht. De organisatie behoudt zich het recht voor om gewichtsklasse/categoreën 

aan te passen naar aanleiding van het aantal deelnemers.  

 

Kata 

   Cat Leeftijdsklasse Aanduiding 

1 7 – 9 jaar U10 jaar 

2 10 – 11 jaar U12 jaar 

3 12 – 13 jaar U14 jaar 

4 14 – 15 jaar Cadetten 

5 16+ Junioren & Senioren 

6 35+  Veteranen 

 

Kumite 

      Cat Leeftijdsklasse Aanduiding Jongens (kg) Meisjes (kg) Systeem 

7 7 – 9 jaar U10 jaar -28, -33, +33 -28, -33, +33 Dubbele eliminatie 

8 10 – 11 jaar U12 jaar -35, -40, +40 -37, +37 Dubbele eliminatie 

9 12 – 13 jaar U14 jaar -40, -48, -55, +55 -45, -51, +51 Enkele eliminatie 

10 14 – 15 jaar Cadetten -57, -63, -70, +70 -47, -54, +54 Enkele eliminatie 

11 16 – 17 jaar Junioren -61, -68, -76, +76 -53, -59, +59 Enkele eliminatie 

12 18 +  Senioren -60, -67, -75, -84, +84 -50, -55, -61, -68, +68 Enkele eliminatie 

13 35+ Veteranen -80, +80 -68, +68 Enkele eliminatie 

 
GEWICHT 

De gewicht tolerantie is 2 kg, er kan willekeurig gewichtscontrole plaatsvinden. 
 

BESCHERMERS 

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van: 

- rode en blauwe banden (Kata en Kumite) 

- handschoenen en voet/scheenbeschermers (Kumite) 
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- bitje, tok en body protector (Kumite). 

 

WEDSTRIJDSYSTEEM 

- Dubbele eliminatiesysteem voor cat. 7 en 8. Enkele eliminatiesysteem voor overige categoriën 

- Scheidsrechters gespiegeld 

 

INSCHRIJVING 

Inschrijving deelnemers en coaches door de sportschoolhouder via 

www.sportdata.org. Schoolhouders of de door de schoolhouder 

gemachtigde personen kunnen hiervoor een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen, zie voor meer 

informatie: https://www.sportdata.org/karate/set-online/welcome_main.php?active_menu=home 

 

Tot uiterlijk 15 april 2018 kunnen nieuwe inschrijvingen en/of eventuele gewicht- en/of 

leeftijdsaanpassingen worden ingevoerd. 

 

INSCHRIJFSKOSTEN 

Inschrijfgeld bedraagt €15,- per persoon per categorie. 

Bij inschijving voor 2 of meer individuele categorieën, wordt een korting van 25% toegepast voor de 

extra inschrijving(en). 

Bij registratie ná 24 maart 2018, bedraagt het inschrijfgeld €17,50 per persoon per categorie. 

 

BETALING 

De sportschool/vereniging dient het verschuldigde inschrijfgeld vóór 20 april 2018 over te maken op 

bankrekening: 

 

IBAN NL66 RABO 0303 8079 11 ten name van ‘Stichting RSK Apeldoorn’,  

ovv ‘Smaal Cup 2018’, ‘naam sportschool en aantal deelnemers. 

 

COACHES 

- Voor elke categorie geldt de leeftijd en gewicht op de wedstrijddag zelf. 

- Om vertraging te voorkomen worden ALLEEN DE COACHES verzocht zich te melden. 

- Bij aanmelding krijgt een coach per school een envelop met de drawplanning voor elk onderdeel. 

- Maximaal aantal coaches: 1-2 deelnemers (1 coach), 3-7 deelnemers (2 coaches), 8-11 

deelnemers (3 coaches), vanaf 12 deelnemers (4 coaches). 

 

REGISTRATIE 

Aanmelden op zaterdag 21 april 2018 in De Mheenhal, vanaf 12:00 uur. 

Aanmelden op zondag 22 april 2018 in De Mheenhal, vanaf 08:30 uur.  

 

AANSPRAKELIJKHEID 

Deelname is voor eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

vermissingen of enig letsel opgelopen, tijdens het toernooi. 

 

PRIJZEN 
- Beste club ontvangt: €500,- 

- Beste ‘fighter of the day’ ontvangt: Adidas Karatepak AdiZero + Adidas Karate Hoody 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportdata.org/
https://www.sportdata.org/karate/set-online/welcome_main.php?active_menu=home


 

Stichting RSK-Apeldoorn            IBAN nr.: NL66 RABO 0303 8079 11 

E-mail: wedstrijdenrsk@hotmail.com                            

  

  

                                                                                         

 

 

ENTREE TOESCHOUWERS 

Kinderen t/m 4 jaar: gratis 

Vanaf 5 jaar: €5,00 

Betaling contant aan de deur. 

 

 

PROGRAMMA 

- Zaterdagmiddag: Kata vanaf 13:00 uur 

- Zondag hele dag:  Kumite vanaf 08:30 uur 

 

Definitief programma en planning zal na sluitingsdatum op www.renesmaal.nl en Sportdata worden 

gepubliceerd. 

 

 

 

 

AANGESLOTEN HOTELS: 

 
Van der Valk Hotel (A50) 

https://www.valkhotelapeldoorn.nl/ 

 

 
 

 

 

Bastion Hotel Apeldoorn – Het Loo 

https://www.bastionhotels.com/nl-nl/hotels/hotel-apeldoorn-het-loo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.renesmaal.nl/
https://www.valkhotelapeldoorn.nl/
https://www.bastionhotels.com/nl-nl/hotels/hotel-apeldoorn-het-loo
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