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Puntentelling stimuleringstoernooi en clubkampioenschappen 

Per schooljaar is er voor iedere schoolvakantie een stimuleringstoernooi. Het laatste 

stimuleringstoernooi, voor de zomervakantie, noemen we de clubkampioenschappen. Bij de 

clubkampioenschappen wordt niet alleen het onderdeel Kata gehouden, maar ook het onderdeel 

Kumite. 

Stimuleringstoernooi 

Bij een stimuleringstoernooi kan elke deelnemer punten verdienen. Een deelnemer zal ingedeeld 

worden in een poule en tegen een aantal tegenstanders een Katawedstrijd houden. Bij winst krijgt 

de deelnemer 3 punten, bij verlies 1 punt. Aan het einde van het toernooi wordt er 1 punt 

toegevoegd voor deelname, zogenaamde Experience Points (XP). Afhankelijk van de grootte van 

de poule (dus afhankelijk van het aantal partijen) kan de deelnemer een totaalaantal punten 

verdienen. 

Een poule bestaat uit 3, 4, 5 of 6 deelnemers en wordt ingedeeld op bandkleur en leeftijd. Bij het 

indelen is het streven om poules van 5 of 6 deelnemers te maken. Bij een poule van 3 deelnemers 

heeft elke deelnemer maar 2 tegenstanders, dat betekend dat er maar 3 partijen zijn. Bij een 

poule van 4 deelnemers heeft elke deelnemer maar 3 tegenstanders, dat betekend dat er maar 4 

partijen zijn. Daarom lopen de deelnemers in een poule van 3 en 4 tweemaal, zo wordt ervoor 

gezorgd dat een deelnemer ongeveer evenveel punten kan halen als iemand die in een poule van 5 

of 6 zit. 

Een deelnemer die in een poule van 3 zit, kan maximaal 13 punten en minimaal 5 punten scoren: 

 

 

 

Een deelnemer die in een poule van 6 zit, kan maximaal 16 punten en minimaal 6 punten scoren: 

 

 

 

 

 

Alle behaalde punten van elk stimuleringstoernooi worden per deelnemer bij elkaar opgeteld. Bij 

elke 40 punten krijgt een deelnemer een aandenken, dit kan na jaren aardig oplopen.  
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Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen worden eenmaal per jaar gehouden, vlak voor de zomervakantie. Bij de 

clubkampioenschappen gelden dezelfde poule-indelingen en puntentellingen. Enige uitzondering 

is dat er twee categorieën zijn, Kata en Kumite. Dat betekend dat een deelnemer twee keer 

ingedeeld wordt in een poule. Meestal twee keer precies dezelfde poule, maar dit hoeft niet (een 

volwassen man met de witte band kan prima een Kata lopen tegen een 6-jarig meisje met witte 

band, met het onderdeel Kumite wordt dit een stuk lastiger). 

Aan het einde van een poule zullen de twee deelnemers met de meeste punten een finale tegen 

elkaar lopen. De winnaar van deze finale bepaald de winnaar van de poule. De derde plaats en 

lager is afhankelijk van de punten. Per poule zullen er prijzen uitgedeeld worden. Een deelnemer 

kan dus bij de clubkampioenschappen twee prijzen verdienen, een voor Kata en een voor Kumite. 

Jaarwinnaar / talent van het jaar 

Daarnaast wordt er bij de clubkampioenschappen nog een jaarwinnaar bepaald. Dit is de 

deelnemer met de meeste punten over alle vier de gewone stimuleringstoernooien en de punten 

van beide poules van de clubkampioenschappen bij elkaar (exclusief de finales). De winnaar van 

het jaar is een deelnemer van onder de 18 jaar en met de meeste punten over het hele jaar. Dit is 

bedoeld als stimulans voor deze, maar ook alle andere deelnemers. 

Uiteraard zijn bij de clubkampioenschappen ook nog de gebruikelijke aandenkens te verdienen bij 

elke 40 punten. 


