Inhoud
ARTIKEL 1 - WEDSTRIJDVLOER .......................................................................................................................... 3
ARTIKEL 2 - OFFICIËLE KLEDIJ............................................................................................................................. 4
ARTIKEL 3 - ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN .................................................................................................. 6
ARTIKEL 4 - HET SCHEIDSRECHTERSPANEL ........................................................................................................ 7
ARTIKEL 5 - COACHES ........................................................................................................................................ 8
ARTIKEL 6 - ORGANISATIE VAN KUMITE WEDSTRIJDEN ..................................................................................... 9
ARTIKEL 7 - DUUR VAN EEN WEDSTRIJD .......................................................................................................... 10
ARTIKEL 8 - PUNTENTELLING ........................................................................................................................... 11
ARTIKEL 9 - CRITERIA VOOR BESLISSING .......................................................................................................... 13
ARTIKEL 10 - VERBODEN HANDELINGEN ......................................................................................................... 15
ARTIKEL 11 - STRAFFEN ................................................................................................................................... 16
ARTIKEL 12 - KWETSUREN EN ONGEVALLEN BIJ WEDSTRIJDEN ....................................................................... 17
ARTIKEL 13 - OFFICIEEL PROTEST ..................................................................................................................... 18
ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN ................................................................................................... 19
ARTIKEL 15 - BEGINNEN, ONDERBREKEN EN EINDIGEN VAN WEDSTRIJDEN .................................................... 21
ARTIKEL 16 - ORGANISATIE VAN YAKUSOKU KUMITE WEDSTRIJDEN............................................................... 22
ARTIKEL 17 - KIHON IPPON KUMITE ................................................................................................................ 23
ARTIKEL 18 - JIYU IPPON KUMITE .................................................................................................................... 24
ARTIKEL 19 - ORGANISATIE VAN KATA WEDSTRIJDEN ..................................................................................... 25
ARTIKEL 20 - CRITERIA VOOR BESLISSING ........................................................................................................ 26
ARTIKEL 21 - KO-HAKU WEDSTRIJDEN ............................................................................................................. 27
ARTIKEL 22 - PUNTENSYSTEEM ....................................................................................................................... 28
ARTIKEL 23 - SKIEF SCHEIDSRECHTERSLICENTIES ............................................................................................. 29
ARTIKEL 24 - ORGANISATIE VAN SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING ...................................................................... 30
ARTIKEL 25 – SCHEIDSRECHTERS LICENTIE EXAMENS ...................................................................................... 31
ARTIKEL 26 - DISCIPLINAIRE MAATREGELEN .................................................................................................... 32
ARTIKEL 27 – GELDIGHEID ............................................................................................................................... 33
ARTIKEL 28 – WIJZIGINGEN ............................................................................................................................. 33
BIJLAGE I – HANSOKU – JOGAI – MUBOBI ............................................................................................................. 34
BIJLAGE II – TERMINOLOGIE EN GEBAREN ................................................................................................................ 35
BIJLAGE III – SCHEIDSRECHTERSREGLEMENT VOOR KUMITE .......................................................................................... 37
BIJLAGE IV – SCHEIDSRECHTERSREGLEMENT VOOR YAKUSOKU KUMITE ........................................................................... 40
BIJLAGE V – KATALIJST ....................................................................................................................................... 41
BIJLAGE VI – BEOORDELINGSREGELS VOOR KATA ....................................................................................................... 42
GEMIDDELDE VERMINDERING VAN SCORE (MAG MEER OF MINDER) ............................................................. 43
KREDIETPUNTEN ............................................................................................................................................ 44
KATA PER PLOEG ............................................................................................................................................ 44

p. 2
© SKIEF Competition Rules – Version 1/06 03 2017
©SKIF-B Wedstrijd Reglementen
Eerste vertaling (NL): Hilde Habils
Bewerking vertaling & pagina-opmaak: Walter De Reyt

ALGEMENE REGLEMENTEN
ARTIKEL 1 - WEDSTRIJDVLOER
1.

De wedstrijdvloer moet vlak zijn en vrij van obstakels.

2.

De wedstrijdvloer moet een vierkant zijn van 8 op 8 meter (gemeten vanaf de buitenkant) met minimum
een extra meter aan iedere zijde als veiligheidszone. De vloer mag verhoogd worden tot een maximale
hoogte van 1 meter vanaf het grondniveau. De verhoogde wedstrijdvloer moet minstens 12 op 12 meter
meten, inbegrepen de wedstrijdruimte en de veiligheidszone.

3.

Er mogen geen publiciteitsborden, muren, pilaren enz. binnen een zone van 1 meter, gemeten vanaf de
buitenste omtrek van de veiligheidszone, opgesteld staan.

4.

Matten moeten een antislip onderzijde en een bovenzijde met lage wrijvingscoëfficiënt hebben. Zij mogen niet zo dik zijn als judomatten omdat deze de karatebewegingen belemmeren. De scheidsrechter
moet er op toezien dat de matmodules niet uit mekaar schuiven tijdens de wedstrijd omdat openingen
kwetsuren kunnen veroorzaken en daarom een gevaar vormen.

5.

De wedstrijdvloer moet volgens onderstaand voorbeeld gemarkeerd worden om de plaatsen van de kamper(s)/scheidsrechter(s) aan te duiden.

6.

De hoekrechters zitten in de veiligheidszone.

7.

De arbiter (KANSA) zit buiten de veiligheidszone, achter en rechts van de hoofdscheidsrechter.

8.

De score toezichthouder zit aan de officiële punten tafel, tussen de scorehouder en de tijdwaarnemer.
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ARTIKEL 2 - OFFICIËLE KLEDIJ
1.
2.

3.

Scheidsrechters, deelnemers en hun coaches moeten het officiële uniform dragen zoals hierna beschreven.
De scheidsrechterscommissie mag iedere officiële of deelnemer, die niet voldoet aan dit reglement, de
deelname of het betreden van de wedstrijdzone verbieden.

Kledijvoorschrift voor scheidsrechters:
a.

•
•
•
•
•
4.

Hoofdscheidsrechters en hoekrechters moeten de officiële kledij dragen voorgeschreven door de
scheidsrechterscommissie. Deze kledij moet op alle toernooien en scheidsrechterscursussen gedragen worden.

b. De officiële kledij bestaat uit:
Een marineblauwe blazer.
Een wit overhemd met korte of lange mouwen (te beslissen en mede te delen door het organiserend
comité van het toernooi.
Een officiële stropdas zonder dasspeld.
Volledig grijze broek zonder broekomslag.
Vrouwelijke hoofdscheidsrechters en hoekrechters mogen een haarspeld dragen.

Kledijvoorschrift voor deelnemers:
a.

Elke atleet die een karate-gi draagt gemaakt van een dunne doorzichtige of netwerk stof, wordt
niet toegelaten om deel te nemen. De enige karate-gi markeringen die zijn toegestaan, afgezien
van iemands persoonlijke naam (die verticaal geschreven moet staan in de rechter onderhoek van
de karate-gi vest, boven het fabrikantlabel), zijn een SKIF logo embleem (ofwel de Shotokan tijger
of de verticaal geschreven Chinese karakters) en een nationale vlag op de linkerborst van de jas.
Als er een SKIF logo of de Chinese karakters op de linkerborst van de jas staan, mag de nationale
vlag op de linkermouw gedragen worden. Het fabrikantlabel mag ook aan de rechterzijde van de
zoom van de karate-gi vest staan. Als het logo van de fabrikant elders verschijnt (borst, schouders,
bovenrug, enz.), moet het kleiner zijn dan 5 cm² of er moet een bekleding van witte stof over genaaid zijn (het logo bedekken met tape is niet toegestaan). Elke karate-gi met een logo of enig ander borduurwerk groter dan 5 cm² wordt niet toegestaan.

b.

Het identificatienummer van het organisatie comité van het toernooi, moet op de rug gedragen
worden, aangehecht aan de karate-gi of bij voorkeur aan de gordel.

c.

Voor KO-HAKU wedstrijden, moet één deelnemer een rode gordel bovenop zijn/haar eigen gordel
dragen.

d.

De vest, gedragen met een gordel, moet een minimumlengte hebben, de heupen bedekken, maar
niet meer dan drie-vierde van heup tot knieën. Vrouwen mogen een effen witte T-shirt onder de
karate-gi vest dragen.

e.

De vestmouwen mogen niet langer zijn dan de afstand tot aan de pols en niet korter dan halverwege de onderarm. Mouwen mogen niet opgerold worden (binnen noch buiten).

f.

De broek mag de enkels niet bedekken, maar moet lang genoeg zijn om ten minste twee-derde
van het scheenbeen te bedekken en mag niet opgerold worden (binnen noch buiten).

g.

Deelnemers moeten hun haar zuiver houden en gekapt tot een lengte die geen belemmering kan
zijn voor een vlotte uitvoering van de kamp. HACKIMAKI (hoofdbanden) zijn niet toegestaan.
Mocht de hoofdscheidsrechter oordelen dat een deelnemer te lang en/of onhygiënisch haar
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heeft, dan mag de scheidsrechterscommissie de deelnemer van deelname aan de kamp weigeren.
h.

In kumite matchen zijn haarklemmetjes verboden, evenals metalen haarspelden. In kata is het
dragen van discrete haarspeldjes toegestaan.

i.

Deelnemers moeten korte nagels hebben en geen sieraden dragen (horloges, haaraccessoires,
ringen, armbanden, kettingen, enz.)

j.

Het dragen van metalen (tand)beugels is toegestaan. Niettemin moet de deelnemer aan kumite
wedstrijden in staat zijn om de kunststof tandbeschermer over de beugels te dragen. De deelnemer aanvaardt de volle verantwoordelijkheid voor kwetsuren van allerlei aard.

k.

In kumite zijn de volgende beschermingsmiddelen verplicht: witte wanten (handschoenen) en een
witte transparante kunststof tandbeschermer. Liesbeschermers zijn toegestaan, maar niet verplicht. Scheenbeschermers zijn verboden. Vrouwen mogen bijkomend een borstbeschermer dragen onder de karate-gi. Alle beschermingsmiddelen moeten worden goedgekeurd door SKIF.

l.

Het dragen van een bril is verboden in kumite. Zachte contactlenzen mogen gedragen worden op
eigen risico.

m. Vrouwelijke atleten die hun haar moeten bedekken om religieuze redenen zal worden toegestaan
om een zwarte hoofddoek te dragen. De nek moet echter altijd onbedekt blijven. Atleten wordt
niet toegestaan om een tulband of hoofdband te dragen tijdens de wedstrijd. Atleten die een
hoofddoek willen dragen tijdens de wedstrijd, moeten op voorhand een goedkeuring aanvragen
bij de scheidsrechterscommissie tijdens de scheidsrechtersvergadering.
n.

Rekening houdend met het advies van de officiële arts moet de hoofdscheidsrechter het gebruik
van bandages, intapen en aanbrengen van steunverbanden ten gevolge van letsel goedkeuren.
Niettemin mogen de kampers in de eerste ronde geen kwetsuren hebben (geen bandages).

o.

Als een deelnemer(ster) op de wedstrijdvloer komt met ongepaste kledij, zal hij of zij niet onmiddellijk gediskwalificeerd worden, maar één minuut krijgen om het probleem te verhelpen.

5. Kledijvoorschrift voor coaches:
a. Coaches moeten het officiële trainingspak van hun land dragen (vest en broek).
b. Korte broeken zijn niet toegestaan.
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ARTIKEL 3 - ORGANISATIE VAN WEDSTRIJDEN
1.

Een karate tornooi kan bestaan uit kumite- en/of kata wedstrijden.

2.

Een kamper mag niet vervangen worden door een andere in een individuele kamp. Als een kamper(ster) zich in plaats van een ander lid van het team presenteert, wordt deze kamper(ster) alsook
het ploeglid waarvoor hij/zij zich in de plaats stelde gediskwalificeerd (SHIKKAKU)

3.

Individuele kampers of ploegen die zich niet aanmelden bij het oproepen krijgen KIKEN
(verlies van het recht om te kampen) voor die categorie.
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ARTIKEL 4 - HET SCHEIDSRECHTERSPANEL
1.

Het scheidsrechterspanel is voor elke categorie samengesteld uit 1 hoofdscheidsrechter (SHUSHIN), 4
hoekrechters (FUKUSHIN) en 1 arbiter (KANSA). Voor kata finales mogen er 2 supplementaire hoekrechters aan het team toegevoegd worden.

2.

Om het verloop van de wedstrijden te vergemakkelijken worden meerdere tijdopnemers, bellers, aankondigers en score opnemers, per tafel, aangeduid.

3.

Bij de aanvang van een categorie staat de hoofdscheidsrechter aan de buitenrand van de wedstrijdvloer. De hoekrechters staan links en rechts van de hoofdscheidsrechter. Aan de linkerkant hoekrechter 1 en 2, aan de rechterkant de kansa en hoekrechter 3 en 4.

4.

Na de gebruikelijke uitwisseling van groeten door de kampers en het scheidsrechterspanel, neemt de
hoofdscheidsrechter een stap terug, de hoekrechters en de arbiter (KANSA) draaien naar binnen en
allen groeten elkaar tezamen. Daarna neemt iedereen zijn/haar plaats in.

5.

Bij het verwisselen van het gehele scheidsrechterspanel zetten de vertrekkende officiëlen een stap
voorwaarts, draaien zich om en keren zich naar het inkomende panel. Ze buigen naar elkaar op het
bevel van de inkomende hoofdscheidsrechter (allen keren zich dan in dezelfde richting) en verlaten de
wedstrijdvloer op één lijn. Wanneer individuele hoekrechters worden uitgewisseld, gaat de inkomende hoekrechter naar de vertrekkende hoekrechter, ze buigen naar elkaar en wisselen van plaats.

6.

Ieder lid van de scheidsrechterscommissie alsook de wedstrijdvloer toezichthouder (KOTO-CHO) mag
alle en/of individuele leden van het scheidsrechterspanel, gedurende een categorie verwisselen.

7.

Tijdens de voorronden moeten de hoofdscheidsrechter en hoekrechters opstaan en hun plaats afstaan
aan een andere hoofdscheidsrechter/hoekrechter wanneer een lid van hun eigen land moet kampen.

8.

Tijdens de kata finales blijven de hoofdscheidsrechter en hoekrechters zitten, zelfs als een lid van hun
eigen land aantreedt.
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ARTIKEL 5 - COACHES
1.

Coaches zijn toegestaan in de wedstrijdruimte om voor hun atleten te zorgen. Zij mogen echter nooit
op de wedstrijdvloer komen. Alleen een arts mag op de wedstrijdvloer komen als hij daartoe gevraagd
wordt door de hoofdscheidsrechter.

2.

Het aantal toegelaten coaches wordt vooraf door het organiserend comité, tezamen met de scheidsrechterscommissie, vastgelegd en meegedeeld in de officiële uitnodiging. Tijdens de wedstrijden is er
slechts één coach per land toegestaan bij de wedstrijdvloer.

3.

Coaches die zich onbetamelijk gedragen en/of handelen in strijd met de wedstrijdreglementen kunnen
door de KOTO-CHO of door een lid van de scheidsrechterscommissie uit de wedstrijdruimte gezet worden (SHIKKAKU).
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KUMITE REGLEMENTEN
ARTIKEL 6 - ORGANISATIE VAN KUMITE WEDSTRIJDEN
1.

Kumite wedstrijden kunnen opgedeeld worden in ploegwedstrijden (IPPON SHOBU) en individuele
wedstrijden (IPPON HAN SHOBU of IPPON SHOBU). De individuele wedstrijden kunnen verder opgedeeld worden in gewichtsklassen en/of een open categorie.

2.

In ploegwedstrijden moet elke ploeg een oneven aantal deelnemers hebben. Ploegen zijn samengesteld uit zeven of vier leden waarvan er respectievelijk vijf of drie meedingen in een ronde.
Bij de aanvang van de eerste ronde moeten de ploegen voltallig zijn (respectievelijk vijf of drie kampers) ze mogen in de daaropvolgende ronden met minder leden voortdoen (als ploegleden niet meer
in staat zijn om verder te kampen), zolang de ploeg nog voldoende kampers heeft om de wedstrijd te
winnen.

3.

Voor aanvang van elke ronde moet de ploegverantwoordelijke een officieel formulier, waarin de namen en de volgorde van de kampers van de deelnemende ploegleden vermeld staan, overhandigen
aan de officiële tafel. De deelnemers getrokken uit de voltallige ploeg van zeven (of vier leden) alsook
hun gevechtsvolgorde kunnen gewijzigd worden voor elke ronde, op voorwaarde dat de officiële tafel
op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe gevechtsvolgorde voorafgaand aan het beging van de
ronde; de volgorde kan niet gewijzigd worden tot die ronde afgewerkt is. Een ploeg zal gediskwalificeerd worden als een lid of haar coach de ploeg samenstelling of gevechtsvolgorde wijzigt zonder
schriftelijke bekendmaking voorafgaand aan de ronde.
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ARTIKEL 7 - DUUR VAN EEN WEDSTRIJD
1.

De duur van een kumite wedstrijd is bepaald op twee minuten voor categorieën 16 jaar en ouder mannen, vrouwen en masters kumite (zowel ploeg als individueel) en 90 seconden voor junioren (leeftijd
15 jaar en jonger) wedstrijden. Niettemin mag de duurtijd van de finale wedstrijd gezet worden tot 5
minuten in SANBON SHOBU (6 WAZA-ARI) voor de mannen individuele kumite categorie en tot 3 minuten in IPPON HAN SHOBU (3 WAZA-ARI) voor de vrouwen individuele kumite categorie.

2.

De tijd van de wedstrijd begint wanneer de hoofdscheidsrechter het startsignaal geeft en stopt telkens
als de hoofdscheidsrechter YAME(!) roept.

3.

De tijdopnemer geeft signalen met een duidelijk hoorbare gong of zoemer en geeft aan wanneer er
nog “30 seconden te gaan” zijn (ATO SHIBARAKU) of “tijd is op” (markeert het einde van de wedstrijd).
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ARTIKEL 8 - PUNTENTELLING
1. De volgende punten kunnen worden toegekend:
a. IPPON (2 WAZA-ARI)
b. WAZA-ARI
2. Een WAZA-ARI wordt toegekend wanneer een techniek wordt uitgevoerd op een scoringszone
volgens de volgende criteria:

3.

4.

a.

Goede vorm volgens de kenmerken van de techniek waarvan de uitvoering met waarschijnlijke
effectiviteit uitgeoefend wordt, conform de traditionele karate opvatting.

b.

Sportief houding is een onderdeel van goede vorm en wijst op een zichtbaar niet-kwaadwillig gedrag van grote concentratie, tijdens de uitvoering van de scorende techniek.

c.

Energieke toepassing, de kracht en snelheid van de techniek en de vastberaden wil deze succesvol uit te voeren.

d.

Bewustzijn (ZANSHIN) is dikwijls het meest verwaarloosde criterium wanneer een score wordt
gequoteerd. Het is de staat van voortdurende inzet waarbij de deelnemer totale concentratie behoudt, observeert en bewust is van de mogelijke tegenaanval. Hij/zij draait het aangezicht niet
weg gedurende het plaatsen van de techniek en blijft daarna oogcontact houden met de tegenstander.

e.

Goede timing, het plaatsen van een techniek wanneer die het grootst mogelijk effect zal hebben.

f.

Correcte afstand, het plaatsen van een techniek op de juiste afstand waar die het grootst mogelijk
effect zal hebben. Daarom zal het potentieel effect van de techniek verminderen, wanneer de
techniek wordt geplaatst terwijl de tegenstander snel ontwijkt.

Een IPPON kan in de volgende gevallen worden toegekend, zelfs als de techniek niet in zijn volle effectiviteit wordt uitgevoerd:
a.

Een tegenaanval uitgevoerd als een DE-AI tegen de aanval van de tegenstander (tegenaanval
plaatsen vooraleer de tegenstander zijn/haar aanval vol kan inzetten).

b.

Een gelijktijdige aanval uitgevoerd nadat de tegenstander zijn/haar evenwicht heeft verloren.

c.

Efficiënte uitvoering van combinatie technieken zoals TSUKI en TSUKI, KERI en TSUKI, worptechniek (NAGE) en TSUKI of KERI enz.

d.

Een aanval terwijl de tegenstander zijn/ haar gevechtsgeest heeft verloren (MUBOBI)

e.

Een aanval waarop de tegenstander niet kan reageren.

Aanvallen zijn beperkt tot de volgende gebieden:
a. Hoofd
b. Aangezicht
c. Nek
d. Borst
e. Buik
f. Rug
p. 11
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5.

Een effectieve techniek die wordt uitgevoerd op hetzelfde ogenblik dat de hoofdscheidsrechter het
einde van de wedstrijd aangeeft (niet door de gong of zoemer) wordt als geldig beschouwd. Een techniek, zelfs effectief, uitgevoerd na het bevel tot onderbreking of het einde van de wedstrijd wordt niet
toegekend en kan tot een strafpunt voor de overtreder leiden.

6.

Geen enkele techniek, zelfs technisch correct, zal als geldig worden toegekend wanneer beide kampers zich buiten de wedstrijdvloer bevinden. Niettemin zal, wanneer één van de kampers zich nog binnen de wedstrijdvloer bevindt en een effectieve techniek plaatst vooraleer de scheidsrechter YAME
heeft geroepen, de techniek geldig zijn.

7.

Effectieve technieken gelijktijdig door beide deelnemers geplaatst (AIUCHI) zullen niet toegekend worden. Echte AIUCHI zijn zeldzaam. Niet alleen moeten de twee technieken gelijktijdig aankomen maar
beiden moeten ook geldige effectieve technieken zijn, ieder met een goede vorm enz. Twee technieken kunnen gelijktijdig aankomen, maar zijn zelden beide effectieve scores (soms zelfs geen van
beide). De hoofdscheidsrechter kan geen AIUCHI geven wanneer maar één van de gelijktijdige technieken een werkelijke effectieve techniek is.

8.

Een poging tot vastgrijpen van de tegenstander om hem/haar te werpen mag alleen als voorafgaand
een echte overtuigende poging voor het plaatsen van een karate techniek werd ondernomen of als
een tegenaanval naar een tegenstander die de aanval heeft ingezet of als deze een poging tot werpen
of omklemmen uitvoert.

9.

Om veiligheidsredenen zijn worptechnieken, waarbij de tegenstander wordt geworpen zonder vasthouden, of bij gevaarlijke worpen, of bij worpen waarbij de het draaipunt zich boven het heupniveau
bevindt verboden en zullen bestraft worden met een waarschuwing of strafpunt. Uitzonderingen zijn
de conventionele karate beenveeg technieken die niet vereisen dat de tegenstander wordt vastgehouden terwijl de veeg wordt uitgevoerd zoals DEASHI BARAI, KOUCHI GARI, KANI BASAMI enz. Nadat een
worp werd uitgevoerd, zal de hoofdscheidsrechter de kamper twee tot drie seconden toestaan om
een scorende techniek te plaatsen.

10. Technieken die terechtkomen onder de gordel kunnen scoren, zolang ze boven de schaamstreek blijven. De nek is een doelzonde en ook de keel. Contact op de keel is niet toegelaten, maar een punt kan
worden toegekend bij een goed gecontroleerde techniek welke geen contact maakt.
11. Een techniek die terecht komt op de schouderbladen kan scoren. De niet-scorende zone van de schouder is de aanhechting van het opperarmbeen met de schouderbladen en sleutelbeen.
12. Strafpunten kunnen door het scheidsrechterspanel worden opgelegd tot op het ogenblik dat de kampers de wedstrijdvloer verlaten na het beëindigen van de categorie. Straffen kunnen ook nadien worden opgelegd, maar alleen door de scheidsrechterscommissie.

p. 12
© SKIEF Competition Rules – Version 1/06 03 2017
©SKIF-B Wedstrijd Reglementen
Eerste vertaling (NL): Hilde Habils
Bewerking vertaling & pagina-opmaak: Walter De Reyt

ARTIKEL 9 - CRITERIA VOOR BESLISSING
1.

Het resultaat van een wedstrijd wordt bepaald door een kamper die IPPON HAN (twee IPPON, één IPPON en één WAZA-ARI of drie WAZA-ARI) of IPPON (één IPPON of twee WAZA-ARI) voor individuele
kumite of IPPON voor kumite per ploeg behaalt. Wanneer de tijd op is en geen van de kampers IPPON
HAN/IPPON bereikt, kan de winnaar bepaald worden door het hoogste aantal punten of door een beslissing van het scheidsrechterspanel (HANTEI).

2.

Een IPPON is sterker dan twee WAZA-ARI voor de bepaling van de winnaar (deze regel geldt alleen
voor SKIEF).

3.

Bij individuele wedstrijden kan een verlenging van maximaal twee minuten worden gevochten (ENCHOSEN) in geval van een gelijke stand. ENCHOSEN is een verlenging van de wedstrijd en alle punten,
straffen en waarschuwingen die in de initiële kamp zijn gegeven, worden overgedragen. Er is geen
“sudden death” (de hoofdscheidsrechter kan de kamper die het eerste punt scoort niet tot winnaar
uitroepen).

4.

Bij het einde van de verlenging (ENCHOSEN) mag de winnaar aangeduid worden door het hoogste aantal punten. Mocht er weer een gelijkstand zijn dan zal er een volledig nieuwe kamp aanvangen van
niet meer dan twee minuten (SAI-SHIAI). Punten, straffen en waarschuwingen van de vorige kampen
worden niet overgedragen. Als er in SAI-SHIAI geen score aan één van de kampers werd toegekend
dan wordt de winnaar bepaald door een uiteindelijke beslissing van het scheidsrechterspanel
(HANTEI).
Een beslissing wordt genomen op basis van het volgende:
a.
De houding, gevechtsgeest en kracht die de kampers lieten zien.
b.
De getoonde tactische en technische superioriteit.
c.
Wie van de kampers het meeste initiatief tot actie heeft genomen.

5.

In de ploegcompetitie is er geen verlenging (ENCHOSEN) in geval van gelijke stand in de kampen.

6.

De winnende ploeg is diegene met de meeste overwinningen (gewonnen kampen). Als de twee ploegen eenzelfde aantal overwinningen hebben:
a. De winnende ploeg is diegene met de meest gescoorde IPPON. Een IPPON KACHI is hoger gequoteerd dan KACHI met twee WAZA-ARI.
Overwinningen behaald d.m.v. HANSOKU MAKE of SHIKKAKU MAKE of KIKEN worden
hoger gequoteerd dan IPPON KACHI.

Mochten beide ploegen hetzelfde aantal IPPON scores hebben dan zal,
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7.

b.

De winnende ploeg de ploeg zijn met de meeste gescoorde WAZA-ARI, alleen de WAZA-ARI
van de gewonnen kampen worden geteld (verloren kampen hebben geen invloed op de beslissing).

c.

Als de score nog steeds gelijk is, zal elke ploeg één kamper aanduiden om opnieuw te vechten. De winnende ploeg wordt bepaald door het resultaat van deze kamp.

d.

Als dit gevecht eindigt in een gelijkspel, zal het doorgaan met ENCHOSEN met alle scores,
straffen en waarschuwingen overeenkomstig de individuele reglementen.

Wanneer de uitslag van een wedstrijd door stemming wordt bepaald (HANTEI), zal de hoofdscheidsrechter naar de rand van de wedstrijdvloer gaan en HANTEI(!) roepen, gevolgd door een dubbel fluitsignaal. De hoekrechters geven hun mening d.m.v. hun vlaggen. De hoofdscheidsrechter zal een kortsignaal geven, terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats en de beslissing aankondigen.
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ARTIKEL 10 - VERBODEN HANDELINGEN
1.

Technieken met excessief contact, alle technieken moeten gecontroleerd worden.

2.

Technieken met contact op de keel.

3.

Aanvallen naar de armen, benen, liesstreek, gewrichten of wreef.

4.

Aanvallen naar het aangezicht met open hand technieken.

5.

Gevaarlijke of verboden worptechnieken, die kwetsuren kunnen veroorzaken.

6.

Meermaals buiten de wedstrijdzone gaan (JOGAI)

7.

MUKI RYOKU – het gevecht ontwijken om te voorkomen dat de tegenstander scoort (dit wordt als
MUBOBI aangerekend).

8.

Vastgrijpen en pogen om de tegenstander te werpen of naar de grond te brengen zonder voorafgaand
een echte aanval te maken, behalve wanneer de tegenstander geprobeerd heeft als eerste vast te grijpen of te werpen, evenals worptechnieken waarbij het draaipunt boven heupniveau ligt.

9.

Onnodig omklemmen, worstelen, duwen, vegen (ASHI BARAI) of vastgrijpen, zonder poging een stoottechniek uit te voeren.

10. Technieken, die voor de veiligheid van de tegenstander, door hun aard niet gecontroleerd kunnen
worden, evenals gevaarlijke en ongecontroleerde aanvallen, ongeacht ze al dan niet terecht komen.
11. Aanvallen met het hoofd, knieën of ellebogen.
12. Simuleren of overdreven verwonding veinzen.
13. Spreken tegen of de tegenstander prikkelen, nalaten om de bevelen van de hoofdscheidsrechter op te
volgen, onhoffelijk gedrag t.o.v. de toezichthoudende officiëlen, of andere inbreuken op de etiquette.
14. Voor ploegwedstrijden: als één kamper of de coach één van de hiervoor vermeldde verboden handelingen op zijn/haar naam heeft, met SHIKKAKU als strafmaat, zal de hele ploeg gediskwalificeerd worden.
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ARTIKEL 11 - STRAFFEN
1.

2.

De volgende sancties kunnen gegeven worden:
b.

KEIKOKU: Geldt voor kleinere inbreuken die geen HANSOKU CHUI of HANSOKU verantwoorden.

c.

HANSOKU CHUI: Deze wordt gewoonlijk opgelegd voor inbreuken waarvoor voorafgaandelijk
KEIKOKU werd toegekend, hoewel deze onmiddellijk mag opgelegd worden bij ernstige inbreuken die geen HANSOKU verantwoorden.

d.

HANSOKU: Deze wordt opgelegd na een zeer ernstige overtreding of wanneer er al HANSOKU
CHUI werd toegekend. Dit heeft de diskwalificatie van de kamper tot gevolg. De gekwetste
kamper krijgt een bijkomende IPPON KACHI.

e.

SHIKKAKU: Dit is de uitsluiting van het gehele toernooi. Om tot SHIKKAKU te beslissen moet
de scheidsrechterscommissie geraadpleegd worden. SHIKKAKU mag worden gegeven wanneer een kamper de bevelen van de hoofdscheidsrechter niet opvolgt, kwaadwillig handelt of
een handeling doet die het prestige en de naam van het karate-dō schaadt, of wanneer andere acties aangemerkt worden als overtreding van de reglementen en de geest van het toernooi. Als een lid van een ploeg SHIKKAKU krijgt zal men de tegenpartij een bijkomende IPPON KACHI toewijzen. SHIKKAKU kan onmiddellijk opgelegd worden, zonder enige voorafgaande waarschuwing. Als de hoofdscheidsrechter van mening is dat een kamper kwaadwillig
gehandeld heeft, met al dan niet lichamelijk letsel tot gevolg, is SHIKKAKKU en niet HANSOKU
de juiste straf. De kamper hoeft niet noodzakelijk iets gedaan te hebben om deze toegewezen
te krijgen, het is voldoende dat de coach of één van de niet-kampende leden van de afvaardiging van de kamper zich gedraagt op een manier die het prestige en de waarden van het karate-dō schade toebrengt. SHIKKAKU moet publiekelijk bekend gemaakt worden. SHIKKAKU
kan ook gegeven worden voor kwaadwillig en schandelijk gedrag buiten de wedstrijdzone.

Een straf kan onmiddellijk opgelegd worden voor een inbreuk op de reglementen, maar eenmaal gegeven, moeten herhaalde inbreuken van dezelfde aard strenger gestraft worden. Het kan niet dat bijvoorbeeld een waarschuwing of een straf wordt gegeven voor buitensporig contact en vervolgens
nogmaals een waarschuwing wordt gegeven voor een tweede buitensporig contact.
Een overzicht van alle straffen staat in bijlage I
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ARTIKEL 12 - KWETSUREN EN ONGEVALLEN BIJ WEDSTRIJDEN
1.

KIKEN of verbeurdverklaring, is een beslissing die wordt gegeven wanneer:
a. kampers nalaten zich aan te melden wanneer ze zijn opgeroepen,
b. niet in staat zijn om verder te doen, de wedstrijd staken of
c. uitgesloten worden op bevel van de hoofdscheidsrechter en/of de officiële dokter.
De redenen voor opgave kunnen ook lichamelijk letsel zijn dat niet toe te schrijven is aan acties van de
kamper zelf. Wanneer de officiële dokter een kamper ongeschikt verklaart moet op de ID-fiche van de
deelnemer de gepaste inschrijving worden aangebracht. De graad van ongeschiktheid moet kenbaar
gemaakt worden aan de andere scheidsrechterspanels.

2.

Wanneer twee kampers elkaar verwonden of last hebben van de gevolgen van eerder opgelopen verwondingen en door de officiële dokter ongeschikt worden verklaard, wordt de wedstrijd in het voordeel van de deelnemer met het hoogste puntenaantal toegewezen. Bij gelijke score bepaald een stemming (HANTEI) de uitslag van de wedstrijd.

3.

Een gekwetste deelnemer die door de officiële dokter ongeschikt werd verklaard om te vechten kan
niet opnieuw vechten tijdens dat tornooi.

4.

Een gekwetste deelnemer die een kamp wint door diskwalificatie ten gevolge van blessure mag niet
verder vechten in het toernooi zonder toelating van de officiële dokter. Als de gekwetste deelnemer
een tweede kamp wint door diskwalificatie van de tegenstander, wordt hij/zij onmiddellijk van verdere
deelname aan de kumite wedstrijden in dat toernooi uitgesloten.

5.

Wanneer een deelnemer gekwetst wordt, moet de hoofdscheidsrechter de wedstrijd onmiddellijk onderbreken en de officiële dokter roepen. Alléén de officiële dokter is bevoegd om een diagnose van
de kwetsuur en de behandeling ervan uit te voeren. De hoofdscheidsrechter zal alleen de officiële dokter roepen wanneer een deelnemer gekwetst wordt en medische hulp nodig heeft, de hoofdscheidsrechter mag geen gewonde kamper aanraken.

6.

Wanneer bij ploegwedstrijden, een lid van de ploeg KIKEN krijgt dan zal de tegenstander een bijkomende IPPON KACHI toegekend worden.
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ARTIKEL 13 - OFFICIEEL PROTEST
1.

Niemand mag tegen een beslissing van het scheidsrechterspanel, rechtstreeks bij de leden van het
scheidsrechterspanel protesteren.

2.

Wanneer een handelwijze/beslissing van het scheidsrechterspanel zou indruisen tegen de reglementen, kan alleen het hoofd van de delegatie of de officiële vertegenwoordiger van een deelnemer of
ploeg protest indienen bij de arbiter (KANSA). De categorie moet onmiddellijk opgeschort worden totdat het probleem is opgelost. De beroepscommissie, die is samengesteld uit het organiserend comité
en de scheidsrechterscommissie, zal de omstandigheden die tot het protest aanleiding hebben gegeven evalueren. Video bewijs wordt niet in aanmerking genomen.
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ARTIKEL 14 - BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN
1.

De bevoegdheden en plichten van de SKIF-B scheidsrechterscommissie zijn de volgende:
a.

b.

c.
d.
e.

2.

De bevoegdheden en plichten van de wedstrijdvloer verantwoordelijken (KOTO-CHO) zijn de volgende:
a.
b.
c.

3.

De correcte voorbereiding voor elk toernooi waarborgen, in samenwerking met het organiserend
comité, voor wat betreft het inrichten van de wedstrijdzone, de beschikbaarheid en ingebruikstelling van alle toebehoren en noodzakelijke uitrusting, wedstrijdverloop en toezicht, veiligheidsmaatregelen, enz.
Toewijzen en verdelen van de wedstrijdvloer verantwoordelijken (KOTO-CHO) over de respectievelijke zones en handelen op of maatregelen nemen bij rapportering door de wedstrijdvloer verantwoordelijken.
Toezicht houden op en coördineren van de algehele prestaties van de scheidsrechters.
Aanduiden en voorzien in de vervanging van officiëlen waar zulks vereist is.
Het geven van een uiteindelijke beslissing bij technische aangelegenheden die zich tijdens een bepaalde wedstrijd kunnen voordoen en waarvoor er niets in de reglementen is voorzien.

Delegeren, aanduiden en toezichthouden op de hoofdscheidsrechters en hoekrechters, voor alle
wedstrijden in de aan hen toegewezen zones.
Toezien op de prestaties van de hoofdscheidsrechters en hoekrechters in hun zone en ervoor zorgen dat de aangeduide officiëlen bekwaam zijn voor de hen toegewezen taken.
De hoofdscheidsrechter bevelen om de wedstrijd te stoppen wanneer de arbiter (KANSA) een
schending van het wedstrijdreglement signaleert.

De bevoegdheden van de hoofdscheidsrechter (SHUSHIN) zijn de volgende:
a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.
h.
i.

De hoofdscheidsrechter (SHUSHIN) heeft de bevoegdheid om wedstrijden te leiden met daar inbegrepen het startsein, de onderbreking en het einde van de wedstrijd en het toekennen van punten.
Indien nodig, het waarom van zijn beslissing toelichten aan de wedstrijdvloer verantwoordelijke,
de scheidsrechterscommissie of de beroepscommissie.
Het opleggen van straffen en het geven van waarschuwingen, voor, tijdens of na een wedstrijd.
Verkrijgen en handelen naar de opinies van de hoekrechters. In principe hebben de hoekrechters
een adviserende taak, niettemin wanneer twee of meer hoekrechters een andere mening zijn toegedaan dan de hoofdscheidsrechter is FUKUSIN SHUGO verplicht.
Verlengingen aankondigen.
De stemming van het scheidsrechterspanel leiden (HANTEI) en het resultaat aankondigen.
De winnaar uitroepen.
Het gezag van de hoofdscheidsrechter is niet uitsluitend beperkt tot de wedstrijdzone maar omvat ook de hele onmiddellijke perimeter.
De hoofdscheidsrechter geeft alle bevelen en doet de aankondigingen.
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4.

De bevoegdheden van de hoekrechters (FUKUSHIN) zijn de volgende:
a.
b.
c.

d.

De hoofdscheidsrechter bijstaan door vlag- en fluitsignalen te geven.
Het uitoefenen van het recht om te stemmen als een beslissing genomen moet worden.
De hoekrechters moeten de acties van de kampers zorgvuldig observeren en de hoofdscheidsrechter signaleren in de volgende gevallen:
- Wanneer een score wordt opgemerkt.
- Wanneer een kamper een verboden handeling en/of techniek heeft uitgevoerd.
- Wanneer een kwetsuur of ziekte bij een kamper wordt vastgesteld.
- Wanneer één of beide kampers zich buiten de wedstrijdzone begeven (JOGAI).
- In andere gevallen waar het nodig is beroep te doen op de hoofdscheidsrechter.
De hoekrechters mogen alleen een score toekennen voor wat ze werkelijk hebben gezien. Als ze
niet zeker zijn dat een techniek een scorezone heeft bereikt moeten zij aangeven dat ze niets gezien hebben (MIENAI).

5.

De arbiter (KANSA) zal de wedstrijdvloer verantwoordelijke en de hoofdscheidsrechter bijstaan door
toezichthouden op de aan de gang zijnde wedstrijd. Wanneer beslissingen van de hoofdscheidsrechter
en/of hoekrechters niet in overeenstemming zijn met het wedstrijdreglement, dan zal de arbiter
(KANSA) de hoofdscheidsrechter de opdracht geven om de wedstrijd te onderbreken en de onregelmatigheid recht te zetten. Resultaten van de wedstrijd worden officieel na de goedkeuring van de arbiter (KANSA). In geval van FUKUSHIN SHUGO, zal de arbiter (KANSA) uitsluitend op verzoek van de
hoofdscheidsrechter mee beraadslagen.

6.

De score toezichthouder zal de scores toegekend door de hoofdscheidsrechter apart registreren en
tegelijk toezicht houden op de handelingen van de aangestelde tijdopnemers en scoreopnemers.

7.

Bij HANTEI hebben de hoofdscheidsrechters en hoekrechters één stem. De hoofdscheidsrechter en de
hoekrechters zullen hun vlaggen tegelijk omhoog steken. HIKIWAKE (gelijk) is niet toegestaan.
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ARTIKEL 15 - BEGINNEN, ONDERBREKEN EN EINDIGEN VAN WEDSTRIJDEN
1.

De benamingen en handelingen van de hoofdscheidsrechter en de hoekrechters staan vermeld in
bijlage II

2.

De hoofdscheidsrechter en de rechters nemen de voor hen voorziene plaatsen. Na het uitwisselen van
groeten tussen de kampers roept de hoofdscheidsrechter SHOBU HAJIME(!) en zal de kamp beginnen.
Wanneer een kamper de wedstrijdzone té vroeg betreedt wordt die terug gemaand. De kampers moeten correct naar elkaar groeten – een korte knik is tegelijk onbeleefd en onvoldoende.

3.

De hoofdscheidsrechter onderbreekt de kamp door YAME(!) te roepen. Indien nodig zal de hoofdscheidsrechter de kampers naar hun oorspronkelijke plaats aanmanen (MOTO NO ICHI).

4.

De hoofdscheidsrechter keert terug naar zijn/haar plaats en de hoekrechters geven hun mening te
kennen met behulp van het toepasselijke signaal. Als een score wordt toegekend duidt de hoofdscheidsrechter de kamper aan (AKA of SHIRO), de zone die aangevallen werd (CHUDAN of JODAN), de
scorende techniek (TSUKI, UCHI of KERI) en geeft vervolgens de bijbehorende score aan met behulp
van het juiste gebaar. De hoofdscheidsrechter herstart daarna de kamp door TSUZUKETE HAJIME(!) te
roepen.

5.

Wanneer de kamp herstart moet de hoofdscheidsrechter erop toezien dat de kampers achter hun lijnen staan en correct zijn opgesteld. Kampers die op en neer springen of niet stil staan moeten tot
kalmte aangemaand worden vooraleer de kamp kan hervatten. De hoofdscheidsrechter moet de kamp
herstarten met een minimum aan oponthoud.

6.

Wanneer een kamper IPPON heeft behaald tijdens een kamp (in ploeg of individuele wedstrijd) of IPPON HAN (in een individuele wedstrijd), roept de hoofdscheidsrechter YAME(!) en beveelt beide kampers terug naar hun startlijnen waarna hij/zij naar zijn/haar plaats terugkeert. De winnaar wordt dan
aangekondigd en aangeduid door de hoofdscheidsrechter die een hand omhoog steekt naar de kant
van de winnaar en roept SHIRO (AKA) NO KACHI(!). Hierna is de kamp beëindigd.

7.

Wanneer de tijd om is en de kampers IPPON hebben gescoord (in ploeg of individuele wedstrijd) of
IPPON HAN (in individuele wedstrijd), bij gelijke stand of indien er geen scores werden toegekend, zal
de hoofdscheidsrechter YAME(!) roepen en naar zijn plaats terugkeren. Gaat naar de rand van de wedstrijdvloer en kondigt een beslissing aan. In geval van een gelijke stand zal de hoofdscheidsrechter
HIKIWAKE aankondigen en in voorkomend geval het begin van ENCHOSEN.

8.

In de volgende situaties zal de hoofdscheidsrechter YAME(!) roepen en de kamp tijdelijk onderbreken:
a. Wanneer één of beide kampers zich buiten de wedstrijdzone bevinden.
b. Wanneer de hoofdscheidsrechter een kamper aanmaant de karate-gi of de beschermende uitrusting terug in orde te brengen.
c. Wanneer een kamper gehandeld heeft tegen de reglementen.
d. Wanneer de hoofdscheidsrechter van oordeel is dat één of beide kampers door kwetsuren, ziekte
of andere oorzaken niet meer instaat is om verder te vechten. Mits in acht name van de opinie
van de dokter zal de hoofdscheidsrechter beslissen of de kamp moet verdergezet worden.
e. Wanneer een kamper de tegenstrever vastgrijpt zonder een onmiddellijk daarop volgende techniek of worp.
f. Wanneer één of beide kampers vallen of wordt geworpen en er niet onmiddellijk effectieve technieken daarop volgen.
g. Wanneer beide kampers uit evenwicht zijn gebracht ten gevolge van een aangezette worp en beginnen te worstelen.
h. Wanneer twee hoekrechters een signaal geven of een score aanduiden voor dezelfde kamper.

Bijkomende beoordelingsregels voor kumite zijn te vinden in bijlage III
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YAKUSOKU KUMITE REGELS
ARTIKEL 16 - ORGANISATIE VAN YAKUSOKU KUMITE WEDSTRIJDEN
1.
2.
3.

4.

5.

Yakusoku kumite wedstrijden bestaan uit KIHON IPPON kumite en JIYU IPPON kumite. Ook GOHON
kumite en SANBON kumite kunnen worden uitgevoerd in de eliminatie ronden.
Yakusoku kumite competitie mag zowel KO-HAKU wedstrijden als wedstrijden met puntensysteem
bevatten.
Voorafgaand aan de competitie moet de scheidsrechtercommissie de typen aanvallen (TSUKI, KERI,
enz.) vereist van de deelnemers en het aantal aanvallen per deelnemer (één keer, twee keer, enz.)
aankondigen.
De verdedigende kant kan eender welke verdedigende techniek (UKE) gebruiken. Nochtans, zullen degenen die technieken volgens het SKIF-nummer systeem gebruiken, accuraat en krachtig uitvoeren,
méér punten krijgen.
Het scheidsrechterspanel moet beide, de aanvallende en verdedigende technieken, van de deelnemers beoordelen.
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ARTIKEL 17 - KIHON IPPON KUMITE
1.

KIHON IPPON kumite bestaat uit een competitie tussen twee ploegen AKA en SHIRO met elk twee leden per ploeg.

2.

Bij het begin van de wedstrijd komen twee ploegen, één met een rode gordel boven hun eigen gordel
(AKA) en de andere (SHIRO) tegelijk op de wedstrijdvloer en buigen naar de hoofdscheidsrechter.

3.

Na het naar elkaar groeten draaien beide ploegen naar voor en beginnen de kampers aan de rechterzijde met het tonen van verschillende aanval technieken welke eerder door de scheidsrechtercommissie werden bepaald. Nadat beide ploegen hun eerste aanvalsronden hebben afgerond, zullen de deelnemers aan de linkerkant de aanvallende technieken op hun beurt uitvoeren. De verdedigende kant
moet andere verdedigingstechnieken gebruiken dan deze welke door zijn/haar ploeggeno(o)t(e) in de
voorafgaande kamp werden uitgevoerd.

4.

Nadat elk lid van beide ploegen aanval en verdediging heeft uitgevoerd, lijnen de kampers zich op aan
de rand van de wedstrijdvloer tegenover de hoofdscheidsrechter.

5.

De hoofdscheidsrechter vraagt dan om een beslissing (HANTEI) en kondigt het resultaat aan volgens
exact dezelfde procedures van de KO-HAKU reglementen en van kata wedstrijden.

6.

De kampers buigen naar elkaar, vervolgens naar de hoofdscheidsrechter en verlaten de wedstrijdvloer.
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ARTIKEL 18 - JIYU IPPON KUMITE
1.

JIYU IPPON kumite bestaat uit een competitie tussen twee ploegen AKA en SHIRO met elk twee leden
per ploeg.

2.

Bij het begin van de wedstrijd lijnen beide AKA en SHIRO ploegen zich op aan de rand van de wedstrijdvloer tegenover de hoofdscheidsrechter. Na het groeten naar het scheidsrechterspanel stapt
SHIRO uit de wedstrijdzone.

3.

De AKA ploeg komt als eerste naar het midden van de wedstrijdzone, na het groeten naar mekaar begint de kamper aan de rechterzijde met het tonen van verschillende aanvalstechnieken welke vooraf
door de scheidsrechtercommissie werden bepaald. Nadat afloop van de aanvallen van de rechterzijde
zal de kamper aan de linkerzijde op zijn/haar beurt de aanvalstechnieken uitvoeren. De verdedigende
kant moet andere verdedigingstechnieken gebruiken dan de welke door zijn/haar ploeggeno(o)t(e) in
de voorafgaande kamp werden uitgevoerd.

4.

Nadat de SHIRO ploeg hun demonstratie heeft uitgevoerd, lijnen beide AKA en SHIRO ploegen zich op
aan de rand van de wedstrijdvloer tegenover de hoofdscheidsrechter.

5.

De hoofdscheidsrechter vraagt dan om een beslissing (HANTEI) en kondigt het resultaat aan, volgens
exact dezelfde procedures van de KO-HAKU reglementen en de kata wedstrijden.

6.

De kampers buigen naar elkaar, vervolgens naar de hoofdscheidsrechter en verlaten de wedstrijdvloer

Bijkomende beoordelingsregels voor YAKUSOKU kumite zijn te vinden in bijlage IV
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KATA REGLEMENTEN
ARTIKEL 19 - ORGANISATIE VAN KATA WEDSTRIJDEN
1.

Kata competitie kan bestaan uit ploeg- en individuele matchen. Kata ploegen bestaan uit drie personen. Elke ploeg is samengesteld uit alleen mannen of alleen vrouwen, er mogen ook gemengde ploegen zijn als dit toegestaan is door het organiserend comité. Een individuele kata wedstrijd bestaat uit
de individuele uitvoering in afzonderlijke mannen en vrouwen afdelingen, maar er mag ook een gemende categorie zijn als dit toegestaan is door het organiserend comité.

2.

Kata competitie mag bestaan uit KO-HAKU matchen en/of toegepast met het punten systeem. Acht of
zestien kampers worden geselecteerd voor de finale. Eliminatie wedstrijden met verplichte kata kunnen worden opgelegd met het KO-HAKU systeem.

3.

Van de kampers wordt verwacht dat zij zowel de verplicht opgelegde (SHITEI) en de vrije keuze
(TOKUI) kata uitvoeren tijdens de competitie.

De kata moet in overeenstemming zijn met de kata zoals bepaald door SKIF (bijlage V)
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ARTIKEL 20 - CRITERIA VOOR BESLISSING
1.

Kata moet met bekwaamheid uitgevoerd worden in overeenstemming met de traditionele principes er
aan verbonden. Bij het beoordelen van de uitvoering door een deelnemer of ploeg, zal het scheidsrechterspanel kijken naar:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Een realistische demonstratie van de betekenis van de kata
Begrip van de technieken in de kata (BUNKAI)
Goede timing, ritme, snelheid, evenwicht en bundeling van kracht (KIME)
Correcte en juiste ademhaling ter ondersteuning van KIME.
Alertheid (CHAKUGAN) en concentratie.
Correcte standen met gepaste spanning in de benen en voeten plat op de grond.
Juiste spanning in de buik (HARA) en de heupen, niet op en neer gaan bij het verplaatsen.
Uitvoeren van correcte Shōtōkan Karate-dō (KIHON)
De uitvoering moet ook geëvalueerd worden met een kijk op andere punten.
Bij kata per ploeg is synchronisatie zonder hoorbare signalen een bijkomende factor.

Kata is geen dans of theatervoorstelling. Moet zich vasthouden aan de traditionele waarden en
principes. Moet realistisch zijn inzake gevechtswaarde en getuigen van concentratie, kracht en
potentiële impact van de technieken. Moet sterkte, kracht en snelheid alsook elegantie, ritme en
evenwicht laten zien.
2.

Een deelnemer die afwijkt van de kata, die stopt tijdens de uitvoering van de kata of een andere kata
uitvoert dan diegene die werd aangekondigd zal gediskwalificeerd worden.

3.

In kata per ploeg moeten de drie ploegleden de kata beginnen in dezelfde richting en naar de hoofdscheidsrechter toegekeerd, in een driehoek zoals in de schematisch voorstelling hierna:

4.

De leden van de ploeg moeten bekwaamheid tonen in alle aspecten van de kata uitvoering alsook
synchronisatie.

5.

Bevelen om de uitvoering te beginnen en te stoppen, met de voeten stampen, op de borst, armen of
karate-gi slaan en ongepaste ademhaling zijn allemaal voorbeelden van externe signalen en moeten
door de hoekrechters mee in overweging genomen worden bij het nemen van een beslissing.
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ARTIKEL 21 - KO-HAKU WEDSTRIJDEN
1.

Bij het begin van elke wedstrijd zullen de twee deelnemers, één met een rode gordel boven de eigen
gordel, zich oplijnen aan de rand van de wedstrijdvloer tegenover de hoofdscheidsrechter. De hoofdscheidsrechter kiest een verplichte kata, kondigt de naam van de kata aan voor de deelnemer en geeft
met één fluitsignaal de start aan om te beginnen.

2.

Na het beëindigen van de uitvoering van de verplichte kata door beide deelnemers, zal de hoofdscheidsrechter een beslissing vragen (HANTEI), geeft een dubbel fluitsignaal waarbij alle hoekrechters
hun vlaggen tegelijkertijd omhoog steken om hun beslissing te tonen. De hoofdscheidsrechter en de
hoekrechters mogen geen HIKIWAKE geven.

3.

De hoofdscheidsrechter geeft een kort fluitsignaal waarbij de vlaggen omlaag gebracht worden.

4.

De hoofdscheidsrechter zal een beslissing nemen in de wetenschap dat de hoofdscheidsrechter en de
hoekrechters elk één stem hebben. De hoofdscheidsrechter zal dan opstaan, een stap vooruit nemen
en de beslissing tonen door de corresponderende vlag omhoog te steken.

5.

De hoofdscheidsrechter maakt er de hoekrechters op attent wanneer een deelnemer afwijkt van de
kata, stopt tijdens de uitvoering van de kata of een andere kata uitvoert dan de aangekondigde. Deelnemers kunnen gediskwalificeerd worden of de hoekrechters kunnen dit aan de hoofdscheidsrechter
voorstellen.
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ARTIKEL 22 - PUNTENSYSTEEM
1.

De volgorde van de finalisten moet altijd overeenkomen met de volgorde van hun plaats op de originele poulebladen en niet volgens de punten behaald in de halve finales.

2.

De deelnemer die wordt opgeroepen komt op de wedstrijdvloer en kondigt de naam van de kata aan
die moet uitgevoerd worden. De hoofdscheidsrechter herhaalt de naam van de kata. De deelnemer
begint dan zijn/haar kata uit te voeren. Na de uitvoering van de kata gaat de deelnemer terug naar het
startpunt en wacht op de beslissing van het scheidsrechterspanel.

3.

De hoofdscheidsrechter vraagt om een beslissing (HANTEI), blaast een dubbel fluitsignaal waarop alle
hoekrechters hun puntenkaart met hun rechterhand omhoog steken en hun punten laten zien aan de
scoretafel.

4.

Nadat de punten werden genoteerd zal iemand van het scoretafelteam de punten afroepen. De
hoofdscheidsrechter geeft een kort fluitsignaal waarop de puntenkaarten omlaag gebracht worden.

5.

Na het bevestigen van de totale score door het scoretafelteam, zal de hoofdscheidsrechter de eindscore aan de deelnemer meedelen.

6.

De hoofdscheidsrechter kan de hoekrechters een teken geven wanneer hij vaststelt dat een deelnemer tijdens de uitvoering aanzienlijk afwijkt van de kata of dat de deelnemer niet de kata uitvoert die
hij/zij heeft aangekondigd. Dit kan leiden tot diskwalificatie. Een hoekrechter kan ook de hoofdscheidsrechter signaleren wanneer deze een gelijkaardige situatie opmerkt.

7.

De hoogste en de laagste scores gegeven door de vijf (of zeven) scheidsrechters worden geëlimineerd,
terwijl de overige drie (of vijf) scores worden opgeteld en resulteren in de totale score voor de deelnemer.

8.

Wanneer twee deelnemers dezelfde score hebben, controleer den eerst en zoek de laagste score uit
de resterende drie (of vijf) scores van elke deelnemer, de deelnemer met de hoogste laagste score zal
winnen. Wanneer hun laagste scores dezelfde zijn, controleer dan de hoogste score van de twee deelnemers, de deelnemer met de hoogste hogere score zal winnen. In het geval dat deze hoogste scores
dezelfde zijn, zal er een nieuwe wedstrijd plaatsvinden.

9.

Voor een nieuwe wedstrijd (SAI-SHIAI) moeten de deelnemers een andere kata uitvoeren dan deze
van de vorige ronde.

10. Alle kata die uitgevoerd worden moeten binnen de wedstrijdzone beginnen.
Bijkomende beoordelingsregels voor kata zijn te vinden in bijlage VI

Noot:
In overeenstemming met de slotbepalingen van onderhavig reglement:
“Landen mogen de wedstrijdregels in hun lokale taal vertalen, maar moeten erop wijzen dat de oorspronkelijke
Engelse versie altijd voorrang zal hebben”.
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SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING EN LICENTIESYSTEEM
ARTIKEL 23 - SKIEF SCHEIDSRECHTERSLICENTIES
1.

Scheidrechters licenties worden voor drie niveaus uitgeschreven
a. A (SHUSHIN/KOTO-CHO)
b. B (SHUSHIN)
c. C (FUKUSHIN)

2.

Scheidsrechters licenties zijn geldig voor drie jaar en zullen moeten vernieuwd worden. Opwaarderen
vóór die tijd is mogelijk, maar de kandidaat moet de vergoeding betalen.

3.

Het SKIEF scheidsrechtersregister wordt bijgehouden door de secretaris van de SKIEF scheidsrechterscommissie en periodiek gepubliceerd op de website van SKIEF.

4.

De dangraad van een scheidsrechter geeft hem/haar geen automatische toegang tot een bepaald licentie niveau.

5.

Het is mogelijk om een verschillende licentie te hebben voor kata en kumite, b.v. een persoon kan een
C-licentie hebben voor kumite en een B-licentie voor kata. Een scheidsrechter moet echter beide licenties gelijk stellen vooraleer een hoger niveau te kunnen verkrijgen; in voornoemd geval zal deze persoon voor de B-licentie van kumite moeten slagen vooraleer te proberen om een A licentie in kata te
behalen.

6.

De KOTO-CHO moet een A-licentie hebben.

7.

SKIEF scheidsrechters worden erkend door het SKIF-HQ. SKIEF scheidsrechters zullen uitgenodigd worden voor internationale wedstrijden buiten Europa volgens hun SKIEF scheidsrechters licentie status.

8.

Het is SKIEF-leden niet toegestaan om rechtstreeks bij SKIF-HQ scheidsrechters licenties aan te vragen.

p. 29
© SKIEF Competition Rules – Version 1/06 03 2017
©SKIF-B Wedstrijd Reglementen
Eerste vertaling (NL): Hilde Habils
Bewerking vertaling & pagina-opmaak: Walter De Reyt

ARTIKEL 24 - ORGANISATIE VAN SCHEIDSRECHTERSOPLEIDING
1.

De SKIEF-scheidsrechtercommissie zal éénmaal per jaar een centraal georganiseerde scheidsrechters
training en examen organiseren, elk jaar op een andere locatie.

2.

De prijs voor de scheidsrechtersopleiding inclusief examenkosten, licentie en certificaat bedraagt €
70,00 euro per examen.

3.

Een SKIEF lid-organisatie dat een scheidsrechtersopleiding in hun eigen land wil organiseren, b.v. als
deel van een nationaal trainingskamp, moeten minimaal twee leden van de scheidsrechtercommissie
uitnodigen, alle kosten betaald.

4.

Alle scheidsrechters worden geacht om de SKIEF-wedstrijdreglementen te lezen/herlezen voorafgaand
aan de opleiding en klaar zijn om vragen te stellen wanneer er iets niet duidelijk is.

5.

Deelname aan de scheidsrechteropleiding voorafgaand aan een Europees kampioenschap is verplicht
voor alle scheidsrechters die willen scheidsrechteren op het kampioenschap. Verontschuldigingen/uitzonderingen worden niet aanvaard.
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ARTIKEL 25 – SCHEIDSRECHTERS LICENTIE EXAMENS
1.

De minimumvereisten om in te schrijven voor een SKIEF-scheidsrechter licentie examen zijn:
a.
b.
c.

A ( SHUSHIN / KOTO-CHO): minimum SKIF Yondan en ervaring hebben als internationaal
kamper en scheidsrechter.
B (SHUSHIN): minimum SKIF Sandan en ervaring hebben als kamper
C (FUKUSHIN): minimum SKIF Nidan

2.

Examens voor een scheidsrechters licentie A zijn alleen mogelijk met uitnodiging van de
scheidsrechtercommissie.

3.

Om scheidsrechter examens te dirigeren moeten minstens drie van de zes scheidsrechterscommissieleden aanwezig zijn. Om voor een scheidsrechter examen te slagen heeft een kandidaat de meerderheid van de stemmen van de aanwezige commissieleden nodig.

4.

Scheidsrechters die geslaagd zijn voor een scheidsrechter examen bekomen een certificaat alsook hun
licentie.
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ARTIKEL 26 - DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
1.

De scheidsrechtercommissie heeft het recht om disciplinaire acties te nemen tegen
scheidsrechters die:
a.
b.
c.

2.

Disciplinaire acties kunnen omvatten:
a.
b.
c.

3.

Niet meer oefenen en aldus sommige van hun scheidsrechter vaardigheden verliezen.
Inbreuk plegen tegen competitie en karate-dō regels.
Handelen op en manier die niet gepast is voor een SKIEF scheidsrechter.

Verlies van het recht om hoofdscheidsrechter of hoekrechter te zijn op internationale
wedstrijden.
Degradatie (scheidsrechtelijk licentie niveau)
Intrekking van de scheidsrechters licentie.

De betrokken scheidsrechters hebben het recht om bij de SKIEF Raad van Bestuur beroep aan te tekenen.
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SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 27 – GELDIGHEID
Deze huidige SKIEF wedstrijdregels gelden vanaf 6 maart 2017 en vervangen alle voorgaande reglementen. Ze
zijn van toepassing op alle toernooien die namens en / of onder de bescherming van de Shotokan Karate-dō
Internationale Europese Federatie (SKIEF) worden georganiseerd. Landen mogen de wedstrijdregels in hun
lokale taal vertalen, maar moeten erop wijzen dat de oorspronkelijke Engelse versie altijd voorrang zal hebben.

ARTIKEL 28 – WIJZIGINGEN
Alleen de SKIEF scheidsrechtercommissie kan de SKIEF wedstrijdreglementen of wijzigen of aanpassen.

Grosselle Giampietro
Landgraf Eugen
Racca Antonio
Payne Ray
Castrique Stephane
Holck Nielsen Milan

p. 33
© SKIEF Competition Rules – Version 1/06 03 2017
©SKIF-B Wedstrijd Reglementen
Eerste vertaling (NL): Hilde Habils
Bewerking vertaling & pagina-opmaak: Walter De Reyt

Bijlage I – Hansoku – Jogai – Mubobi

Betekenis in Japans:
Ikkai = eerste keer
Nikai = tweede keer
Sankai = derde keer
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Bijlage II – Terminologie en gebaren

TERMINOLOGIE EN GEBAREN
Shobu hajime =
Start de wedstrijd
Na de aankondiging zet de hoofscheidsrechter een stap terug.
Ato shibaraku =
Er is nog een klein beetje tijd
Een hoorbaar signaal word gegeven door de tijdhouder 30 seconden vóór het werkelijke einde van de
wedstrijd en de hoofdscheidsrechter roept ATO SHIBARAKU(!)
Yame =
Stop
Onderbreking of einde van de wedstrijd. Wanneer hij/zij de aankondiging maakt, maakt de hoofdscheidsrechter een neerwaartse hak beweging met de hand.
Moto no ichi =
Oorspronkelijke plaats
Kampers en de hoofdscheidsrechter keren terug naar hun startplaatsen.
Tsuzukete =
Blijven vechten
Hervat gevechten na een onrechtmatige onderbreking.
Tsuzukete hajime =
Hervat vechten – begin
De hoofdscheidsrechter staat in een voorwaartse stand (stap rugwaarts). Wanneer hij/zij TSUZUKETE(!)
zegt, spreid hij/zij de armen, handpalmen naar binnen gekeerd. Wanneer hij daarna HAJIME(!) zegt
brengt hij/zij de handpalmen snel naar elkaar toe, tegelijkertijd verschuift hij/zij achterwaarts.
Shugo =
Samenroepen van de hoekrechters
De hoofdscheidsrechter roept de hoekrechters samen voor beraadslaging, kwalificatie, aan het einde
van de wedstrijd of om SHIKKAKU aan te bevelen.
Hantei =
Beslissing
De hoofdscheidsrechter vraagt om een beslissing, na twee korte fluitsignalen geven de hoekrechters
hun beslissing met behulp van de vlaggen, terwijl de hoofdscheidsrechter tegelijk zijn/haar eigen beslissing aangeeft met de arm(en).
Hiki wake =
Gelijk
In geval van een gelijke beslissing bij HANTEI, kruist de hoofdscheidsrechter beide handen naar voor
met de handpalmen naar boven.
Torimasen =
Niet aanvaarde scoringstechniek
De hoofdscheidsrechter kruist de armen en maakt een snijbeweging, palmen naar beneden.
Enchosen =
Verlenging van de wedstrijd
De hoofdscheidsrechter heropent de wedstrijd met het bevel SHOBU HAJIME(!)
Aiuchi =
Tegelijk scorende technieken
Er wordt geen punt toegekend aan beide kampers, de hoofdscheidsrechter brengt de vuisten bij elkaar
voor de borst.
Aka (shiro) no kachi =
Rood (wit) wint
De hoofdscheidsrechter steekt de arm omhoog langs de kant van de winnaar.
Aka (shiro) ippon =
Rood scoort een punt
De hoofdscheidsrechter steekt de arm 45° omhoog langs de kant van de kamper die gescoord heeft.
Waza-ari =
Rood scoort een half punt, niet voldoende voor IPPON
De hoofdscheidsrechter steekt de arm 45° naar beneden langs de kant van de kamper die gescoord
heeft.
Keikoku =
Waarschuwing met of zonder straf
De hoofdscheidsrechter wijst met de wijsvinger 45° naar beneden in de richting van de overtreder
Hansoku-chui =
Waarschuwing met straf
De hoofdscheidsrechter wijst met de wijsvinger horizontaal in de richting van de overtreder en kent
WAZA-ARI toe aan de tegenstander.
Hansoku =
Onsportief gedrag
De scheidsrechter wijst met de wijsvinger 45° naar boven in de richting van de overtreder en kondigt de
overwinning aan voor de tegenstander.
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Jogai =

Buiten de wedstrijdzone gaan
De hoofdscheidsrechter wijst met de wijsvinger langs de kant van de overtreder om de hoekrechters te
tonen dat de kamper buiten de wedstrijdzone is geweest.
Shikkaku =
Diskwalificatie – verlaten van de wedstrijdvloer
De hoofdscheidsrechter wijst eerst 45 ° graden opwaarts in de richting van de overtreder, wijst vervolgens uit en achter met de aankondiging AKA (SHIRO) SHIKKAKU(!). Hij kondigt daarna de overwinning
aan voor de tegenstander.
Kiken =
Opgave
De hoofdscheidsrechter wijst 45 ° graden neerwaarts in de richting van de startlijn van de kamper.
Mubobi =
Zichzelf in gevaar brengen
Muki ryoku =
Ontsnappen
Geen wil om te vechten
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Bijlage III – Scheidsrechtersreglement voor kumite

SCHEIDSRECHTERSREGLEMENT VOOR KUMITE
IPPON
Definitie: Krachtige en nauwkeurige technieken van TSUKI, UCHI en KERI (stoot, slag en trap) uitgevoerd naar
JODAN (hoofd) en CHUDAN (maag, zijkant en rug) lichaamszones waarbij aan alle volgende punten voldaan is:
1. Correcte houding en attitude
2. Uitbundige geest en ZANSHIN
3. Goede afstand en timing
4. Goede hoek naar het doel (ideaal is 90°)
De werkelijke kracht van de uitgevoerde techniek heeft meer belang dan de ingewikkeldheid van de techniek.
In de volgende gevallen kan IPPON toegekend worden:
1.
2.
3.
4.

Wanneer de aanval is uitgevoerd bij DE-AI (tegenaanval geplaatst vooraleer de tegenstander zijn aanvallende techniek volledig kan inzetten) b.v. de tegenstander loopt in op de aanval.
Wanneer de tegenstander geen verdediging had (MUBOBI)
Wanneer de tegenstander zijn/haar evenwicht verloor of geworpen werd.
Na een efficiënte RENZOKU-WAZA (herhaaldelijke technieken) b.v. dubbele stoot, trap-stoot en trapstoot enz.

WAZA-ARI
Waza-ari is een techniek die net iets minder is dan een IPPON. Het betekent niet vijftig percent (50%) van IPPON.
Overwegingen:
Er mag geen IPPON worden gegeven voor een JODAN trap zonder kracht of voor uitgevoerde technieken bij
een andere hoek dan 90 ° naar het doel. Maar in deze gevallen kan WAZA-ARI gegeven worden.
Er mag geen score worden gegeven voor een scheenbeen-trap naar de rug of wanneer het trap-been door de
verdediger wordt gegrepen (dit staat gelijk met geen ZANSHIN).
Opmerkingen:
1. YAME (stop)
Het einde van de wedstrijd wordt aangegeven door de hoofdscheidsrechter.
2. BASSOKU (straf)
De hoofdscheidsrechter heeft het recht straffen te geven zolang de kamper de wedstrijdvloer niet
heeft verlaten. De straf kan ook gegeven worden aan de kamper na de match, maar uitsluitend door
de leden van de scheidsrechterscommissie.
3. JOGAI (buiten de wedstrijdzone),
Wanneer beide kampers zich buiten de wedstrijdzone (JOGAI) bevinden, kan er geen punt gescoord
worden. Wanneer één kamper binnen is en één buiten en als de aanval uitgevoerd is door de kamper
binnen de wedstrijdzone en voor YAME(!), dan wordt het punt toegekend aan de eerste en het strafpunt aan de andere.
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4. AIUCHI (beide kampers maken gelijktijdig effectieve aanvallen)
Er worden geen punten toegekend voor AIUCHI. Nochtans wanneer één kamper een goede aanval
doet terwijl de andere een verboden actie uitvoert (HANSOKU), wordt het punt toegekend aan de eerste en een strafpunt aan de laatste.
5. HANSOKU (verboden actie)
Wanneer een verboden actie (HANSOKU) wordt uitgevoerd na het scoren van een punt, verliest de
deelnemer het punt en wordt een strafpunt gegeven ongeacht het interval tussen de score en HANSOKU (maar binnen dezelfde actie).
6. ZANSHIN (alertheid)
Wanneer de kamper zijn rug draait naar de tegenstander na een scorende techniek, wordt dit beschouwd als geen ZANSHIN, het punt wordt niet meer toegekend en een MUBOBI (geen verdediging)
strafpunt gegeven.
7. Er worden geen punten gegeven voor de volgende technieken:
Technieken uitgevoerd wanneer er achterwaarts wordt gestapt tijdens een aanval, hetgeen duidt op
een gebrek aan evenwicht en ZANSHIN.
OKIZUKI (statische stoot) en OKIUCHI (statische slag), die een goede timing kunnen hebben, maar geen
snelheid en kracht.
8. Contact zonder verdediging
Contact is in principe verboden en een strafpunt wordt toegekend. Maar als de tegenstander geen verdediging tegen het contact heeft gemaakt, kan de hoofdscheidsrechter een MUBOBI-strafpunt geven
aan de aangevallen persoon.
9. Contact dat bloeding veroorzaakt
Ongeacht hoe goed een aanval is, als de verdediger bloed door het contact dan krijgt de aanvaller een
strafpunt (waarschuwing voor het overtreden van de reglementen).
10. Kwetsuur
De hoofdscheidsrechter moet de gewonde kamper observeren b.v. het is de verantwoordelijkheid van
de hoofdscheidsrechter om te weten of de bloeding werd veroorzaakt tijdens de huidige of vorige
ronde.
11. Ongecontroleerde techniek
Ongecontroleerde technieken met/zonder contact krijgen CHUKOKU (waarschuwing) of andere strafpunten.
12. Aantekenen
Maak een aantekening op de identificatiefiche van de kamper als die een overwinning/nederlaag heeft
behaald ten gevolge van HANSOKU.
13. Kampers mogen geen kwetsuren hebben in de eerste ronde (geen verbanden of intapen). Nadien zijn
verbanden of intapen toegestaan mits de voorafgaandelijke goedkeuring van de officiële dokter.
14. Strikt verboden actie zijn:
a. Worptechnieken die geen veilige landing toelaten.
b. Technieken die de tegenstander in gevaar brengen.
c. Grove provocaties en gedrag, als een kamper, coach of een ander ploeglid ongepaste taal/gedrag gebruikt zal de kamper en/of de gehele/gedeeltelijke ploeg gediskwalificeerd worden.
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15. De hoekrechters moeten alleen aangeven wat ze werkelijk hebben gezien.
De beslissing kan niet alleen op basis van timing genomen worden. Bij ontbreken van een werkelijk
geziene scorende vuist/voet is FUJYUBUN/TORIMASEN (niet genoeg) een optie voor wat je hebt gezien. MIENAI (niet gezien) is geen mening maar een feit.
16. Het is zeer belangrijk dat de kampers buigen bij het begin en het einde van elke wedstrijd. Wanneer
dit niet gebeurd moet de hoofdscheidsrechter beide kampers terugroepen en vragen om correct te
groeten.
17. Wanneer een kamper na het scoren opschept (o.a. met vuistpompen, met handen in de lucht enz.)
mag de hoofdscheidsrechter, als straf het punt afnemen.
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Bijlage IV – Scheidsrechtersreglement voor yakusoku kumite

SCHEIDSRECHTERSREGLEMENT VOOR YASUSOKU KUMITE
De deelnemers moeten in principe het nummersysteem van de SKIF syllabus volgen, toepassing van andere
technieken krijgt lagere punten. YAKUSOKU kumite (gevecht op afspraak) moet, net zoals kata uitgevoerd worden, toch moeten de hoekrechters letten op:
1. Gevechtsgeest
2. Kracht
3. Concentratie
De coördinatie (bewegingen, kracht, geest en ademhaling) van het koppel is een belangrijk beoordelingscriterium.
KIHAKU (gevechtsgeest), ZANSHIN en houding moeten ook in overweging worden genomen.
SANBON EN GOHON KUMITE
De aanvallende volgorde is vastgelegd in het wedstrijdreglement. SANBON en GOHON kumite vereisen beide
fundamentele nauwkeurigheid en sterke TSUKI (stoot), KERI (trap), UKE (blok), stand en houding.
KIHON IPPON KUMITE
Vereist aanvullend
1. Positie
2. Standen
3. Defensieve en Offensieve technieken
JIYU IPPON KUMITE
Moet voldoen aan al het bovenstaande plus
1. Correcte MAAI (afstand)
2. Goede timing
3. TENSHIN (correcte lichaamsrotatie)
4. TAI-SABAKI (lichaamsbeheersing)
DE STRAFPUNTEN
1. Juist nummer systeem, maar geen effectieve technieken
2. Goede technieken, maar lichte afwijking van de nummer volgorde
3. Effectieve technieken, maar verschillend van de nummer volgorde
4. Slechte en foutieve technieken

(-0,1)
(-0,1)
(-0,1)
(-0,2)
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Bijlage V – Katalijst

KATA
VERPLICHTE KATA
Heian Shodan
Heian Niddan
Heian Sandan
Heian Yondan
Heian Godan
Tekki Shodan
SHITEI KATA
Bassai Dai
Kanku Dai
Enpi
Jion
ANDERE KATA
Tekki Nidan
Bassai Shō
Jitte
Jiin
Meikyō
Gankaku
Nijūshiho
Gojūshiho dai
Seienchin
Gankaku Shō

Tekki Sandan
Kanku Shō
Chinte
Unsu
Hangetsu
Sōchin
Wankan
Gojūshiho shō
Seipai
Nijūhachi
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Bijlage VI – Beoordelingsregels voor kata

BEOORDELINGSREGELS VOOR KATA
Bij de beoordeling van de kata-uitvoering moeten de hoekrechters Kanazawa Soke’s publicatie "Karate - The
Complete Kata" als handleiding gebruiken. De evaluatie van kata moet gebaseerd zijn op algemene prestatie,
niettemin moeten ook de details van elke techniek in overweging genomen worden.
De volgende punten bij de uitvoering moeten beoordeeld worden:
1. Juistheid
2. Snelheid
3. Kracht (KIME)
4. Bezieling (spirit)
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GEMIDDELDE VERMINDERING VAN SCORE (MAG MEER OF MINDER)
1

Geen buiging aan het begin/einde van kata

(-0,1)

2

Slordig voorkomen

(-0,1)

3

Foutieve voetbeweging bij het begin/einde

(-0,1)

4

Buiten de wedstrijdzone stappen (met uitzondering wanneer 2 kampers vertrekken op de startlijnen en bij ploeg wedstrijden)

(-0,1)

5

Eindigen op een andere plaats dan de startplaats

(-0,1)

6

Geen KIAI

(-0,1)

7

Overdreven ademhaling en geluiden bij HIKITE

(-0,1)

8

Overdadig benadrukken van acties

(-0,1)

9

Overdreven verandering van ritme

(-0,1)

10

Kleine aarzeling in de beweging tijdens de uitvoering

(-0,1)

11

Duidelijke stop van de beweging tijdens de uitvoering

(-0,2)

12

Lichte balansverstoring maar met onmiddellijk herstel

(-0,1)

>>>

(-0,3)

13

Duidelijk balansverlies maar met onmiddellijk herstel

(-0,2)

>>>

(-0,4)

14

Volledig balansverlies zonder herstel

(-0,3)

>>>

(-0,5)

15

Foutieve beweging maar onmiddellijk gevolgd met correctie

(-0,2)

16

Kata voltooid maar met verkeerde volgorde van bewegingen

(-0,5)

17

Een aantal duidelijke fouten gemaakt

(-1,0)

18

De kata stoppen vóór voltooiing

(geen punten)

19

Scheidsrechters bevelen om kata te stoppen

(geen punten)

20

Een andere kata uitvoeren verschillend van de aangekondigde

(geen punten)

21

Verlies van gordel vóór HANTEI

(geen punten)

22

Fouten in KAKIWAKE-UKE, MANJI -UKE, JYUJI-UKE (niet volgens de SKIF manier)

(-0,2)

Wanneer er fouten werden vastgesteld moet de hoofdscheidsrechter de hoekrechters samenroepen om de
strafpunten te overleggen.
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KREDIETPUNTEN
Wanneer moeilijke technieken, zoals hierna vermeld, uitstekend worden uitgevoerd
zullen (+0.1) tot (+0.3) bijkomende punten aan de deelnemer toegekend worden.
1.
2.
3.
4.
5.

Kanku-Dai:
dubbele trap
Kanku-Shō:
sprong
Unsu:
sprong en draaien USHIRO GERI
Gankaku:
draaien in KOSHI-GAMAE
Andere met gelijkaardige moeilijkheidsgraad

KATA PER PLOEG
De volgende punten bij de uitvoering moeten in acht worden genomen:
1. Alle regels voor kata individueel zijn van toepassing op kata per ploeg.
2. Ritme en timing mogen niet aangepast worden om de bewegingen te synchroniseren.
3. Kampers mogen geen hoorbare geluiden maken voor synchronisatie (b.v. overdreven ademhaling geluiden)
4. Voor niet synchrone bewegingen zullen tussen (-0.1) en (-0.2) punten worden afgetrokken.

p. 44
© SKIEF Competition Rules – Version 1/06 03 2017
©SKIF-B Wedstrijd Reglementen
Eerste vertaling (NL): Hilde Habils
Bewerking vertaling & pagina-opmaak: Walter De Reyt

