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                                                                                                                            December 2017 

 
Aan :  Alle leden van de K.A.N. 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Hierbij ontvangt u info over het Nederlands Kampioenschap Traditional Kempo 2018 

 
Datum - Zondag 21 januari 2018    

 

Plaats - Sporthal De Omnibus  aan het Palles Atheneplein 2  in Arnhem.  

   

Aard  - Kempo Traditional (Stijlwedstrijd) volgens het sportreglement van de K.A.N.  

 

Inschrijfgeld - € 10,- voor deelnemers tot en met 15 jaar 

- € 15,- voor deelnemers vanaf 16 jaar 

- € 5,- extra als je aan meer dan 1 categorie wilt meedoen ! 

Categorie - Kata (ongewapend en gewapend)  

- Kata synchroon (ongewapend en gewapend 3 deelnemers)  

- Selfdefense   

 

Controle - Van 9:00 uur - 9:45 uur is de paspoortcontrole 

  - Elke deelnemer wordt gecontroleerd op lidmaatschap aan de hand van het   

                            paspoort. Zonder geldig paspoort is er geen deelname mogelijk. Voor dit NK 

voldoet het zegel 2017.   

 

Opening  - Om 9.45 uur zal de openingsceremonie plaatsvinden 

 

Aanvang  - Om 10.00 uur zullen de wedstrijden beginnen voor alle categorieën 
 

Entreé tribune - Kinderen onder 5 jaar gratis. Jeugd 5 t/m 12 jaar en leden € 2,-, 13 jaar en ouder  € 4,-. 

 
Kleding  - Schoon zwart Kempo-pak met een rode band (dragen eigen kleur is verboden) 

  Jongens en heren geen T-shirt onder de Kempo-gi. Het KAN embleem moet 

  zichtbaar  op de linkermouw gedragen worden. 

 

Coaching  - Alleen coaches met badge die tevoren is aangevraagd  mogen de wedstrijdvloer  

   betreden. Ben je niet aangemeld door de school en heb je geen coachkaart, dan mag 

                je dus niet de wedstrijdvloer op. 
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Prijzen  - Voor elke categorie is er voor de 1e, 2e en 3e plaats een prijs. Bovendien ontvangen 

    alle deelnemers een vaantje. 

 

Extra info - Ben je als deelnemer te laat bij de paspoortcontrole of wedstrijd, is er een verkeerde   

                            leeftijd doorgegeven en/of is je tenue of uitrusting niet in orde, dan betekent dit 

                            diskwalificatie. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor ! 
 

- Er mogen geen deelnemers bij de wedstrijdleiding tafel komen, alleen coaches. 
 

- Alleen deelnemers en coaches op de wedstrijdvloer, dus geen fotografen of filmers  

  of publiek. Alleen vooraf opgegeven fotografen met een persoonlijke badge op   

  naam mogen de sporthal vloer betreden, zonder de wedstrijd te verstoren.  

  NB. Coaches en fotograven zijn niet in dienst van de KAN en betalen ook entree    

  geld. 
 

- De deelnemers mogen hun spullen alleen in de kleedkamers of op de toegekende 

  centrale plaats in de zaal plaatsen. 
 

- Warming-up is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plekken. 
 

- Elke coach dient op de hoogte te zijn van het K.A.N. sportreglement. 

  

Bepalingen / uitleg  NK Traditional 2018: 
Op  het NK  wordt gestreden in een poulesysteem met punten. De eerste deelnemer in een poule mag 

kiezen of hij zijn oefening nogmaals toont (herkansing). De beoordeling van de laatste uitvoering telt 

dan.  Een poule bij traditional bestaat uit minstens 4 deelnemers. Afhankelijk van het aantal 

inschrijvingen per poule, kunnen poules worden samengevoegd.  

NB. De hoofdscheidsrechter kan bepalen dat er bij een poule de herkansing vervalt als er door 

bepaalde omstandigheden minder dan 4 deelnemers overblijven. 

 

Onderdelen van het NK Traditional zijn: 
- Kata individueel 

- Wapenkata individueel  

- Kata synchroon (3 deelnemers) 

- Wapenkata synchroon (3 deelnemers) 

- Selfdefense (2 deelnemers)  

 

De leeftijdscategorieën zijn: 
•  cadetten 2 meisjes en jongens       8-9  jaar 

•  cadetten 1 meisjes en jongens   10-11  jaar 

•  junioren 2 meisjes en jongens   12-13 jaar  

•  junioren 1 meisjes en jongens   14-15 jaar 

•  jeugd meisjes en jongens    16-17 jaar 

•  jeugd meisjes en jongens    18-19-20 jaar 

•  senioren dames en heren     21 t/m 37 jaar 

•  masters dames en heren    38+      jaar 
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Voor Kata / Wapen Kata Synchroon  geldt voor dit NK: 
Bij onvoldoende deelnemers (binnen de sportschool) van dezelfde leeftijdscategorie kan een andere 

deelnemer worden toegevoegd van een andere leeftijdscategorie.  

 

Voor het Selfdefense geldt: 
- 1 aanvaller tegen 1 verdediger  

- Iedereen mag maximaal in 1 team deelnemen (uitzonderingen in overleg met de wedstrijdleiding) 

- 4 aanval sessies, waarvan de laatste 2 sessies een aanval met een wapen moet bevatten 

- Bij alle 4 sessies is de verdediger dezelfde persoon en moet alle sessies als “winnaar” eindigen.   

- Geen tijdslimiet 

- Per sessie eerst slow motion en dan snel uitvoeren. 

- Messen worden door de organisatie beschikbaar gesteld. Eigen wapens worden eerste door de 

arbitrage gecontroleerd voordat deze gebruikt mogen worden.  

 

De Teams kunnen bestaan uit verschillende leeftijden, de leeftijd van de verdediger is bepalend voor 

de indeling van de leeftijdscategorie. 

NB. Voor dit NK mogen er ook gemengde teams deelnemen (man/vrouw). 

 

Inschrijvingen: 
Inschrijvingen via het meegestuurde inschrijfformulier in WORD formaat  

En dient uiterlijk voor zaterdag 13 januari 2018 te zijn verstuurd naar:  

voorzitter@kempobond.nl   

Uw inschrijving is definitief als het inschrijfgeld voor 20 januari 2018 is voldaan op rekening van de 

KAN iban NL50 ABNA 058.58.05.261  t.n.v. Kempo Associatie Nederland  o.v.v. NK Traditional 

2018 en Schoolnaam. 

 

NB. Bij sefdefence graag het  team vermelden. Bv. team 1 /  team 2 etc.     

       Daarnaast aankruisen of deze deelnemer de aanvaller of verdediger is. 

       Bij Leeftijd vermelden de leeftijd van de kandidaat op het NK ! 

       
Hou rekening met de kerstvakantie ivm met de inschrijvingen !!! 
 

We wensen u een plezierige en succesvolle wedstrijd toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de organisatie 


