
  

 
 
 
Gojukai Kata & Bunkai kampioenschappen 
 
Op zondag 18 februari 2018 vinden de Gojukai Kata & Bunkai kampioenschappen 2018 plaats. Deze 
kampioenschappen worden georganiseerd door de Goju Kai Holland en zijn voor de leden die aangesloten 
zijn bij de scholen van de GKH. 
  
Het kampioenschap bestaat dit keer uit de onderdelen Kata individueel voor de jeugd t/m 14 jaar en voor de 
deelnemers van 15 jaar en ouder is er gekozen om Bunkai als wedstrijd/demonstratie vorm neer te zetten. 
Prijzen zijn er voor de winnaars die nummer 1, 2 of 3 zijn geworden 
 
Toernooitype  : Gojukai Kate & Bunkai kampioenschappen 2018 
 
Onderdelen  : Kata individueel en Bunkai 
 
Leeftijden : Kata individueel 6 t/m 14 jaar 
    Bunkai vanaf 15 jaar en ouder  
 
Systemen  : Poule met puntensysteem met finale wedstrijd.  
 
Wanneer  : Zondag 18 februari 2018  
 
Waar   : Sporthal de Boogeard,  Hortensiastraat 5, 3261 BG, Oud-Beijerland 
      Tel: 0186 613 333  
 
Tijd   : Start +/- 09:30 uur en eindigt rond +/- 14:00 uur  

  Melden tussen 8:30 en 9:00 uur i.v.m. inchecken controles. 
 

Kosten  : Kata individueel  € 12,50 
    Bunkai individueel € 15,00 ( dus als team van 2 inschrijven ) 
 
         
Sluitingsdata : Zondag 4 februari 2018 dienen de inschrijvingen binnen te zijn bij de WOC. (De       

deelnemers dienen dus voor die tijd ingeschreven te zijn bij zijn of haar leraar) 
 

 
Toelichting op de wedstrijdonderdelen  
        
Onderdeel Kata individueel:  
 
Er is geen verplicht kata dat men hoeft te laten zien. Voor bepaalde groepen zal het herhalen van een kata 
dan gewoon ook mogen. Men speelt in poules als en als de poule wedstrijden zijn geweest, strijden de beste 
uit de poule nog in een finale met een extra kata om te bepalen wie er kampioen wordt.   
 

Ronden (uitgaande van 3) 
 
- 1ste ronde  10de t/m 6de kyu fukyugata       

   5de t/m 1ste kyu fukyugata + Kaishugata    
    

- 2de ronde  10de t/m 6de kyu fukyugata     (herhaling mag)  
   5de t/m 1ste kyu en hoger  fukyugata + Kaishugata  (andere kata dan vorige ronde)  
   

- 3de ronde  10de t/m 6de kyu fukyugata     (herhaling mag)  
   5de t/m 1ste kyu en hoger  fukyugata + Kaishugata  (andere kata dan vorige ronde)  

Volgende ronden 
10de t/m 6de kyu fukyugata     (herhaling mag)  
  5de t/m 1ste kyu en hoger  fukyugata + Kaishugata  (andere kata dan vorige ronde)  

 



  

 
 
 
 
KATA LIJST  
 
Fukyugata       Kaishugata  
• Taikyoku Jodan 1 en 2     Saifa  
• Taikyoku Chudan 1 en 2     Seinchin  
• Taikyoku Gedan 1 en 2     Sanseiru 
• Taikyoku Kake Uke 1 en 2    Shisochin 
• Taikyoku mawashi Uke 1 en 2    Seipai 
• Gekisai Dai Ichi      Seisan 
• Gekisai Dai Ni      Kururunfa 
 
Poule indeling geschiedt o.b.v. het aantal inschrijvingen en de WOC is vrij om hier flexibel mee om te gaan 
om tot een goed en juiste indeling te komen.  

 

 
Onderdeel Bunkai:  
 
Er is geen verplichte bunkai dat men hoeft te laten zien. Er worden twee ronden gespeeld waar men punten 
krijgt voor de bunkai. In elke ronde laat men en ander bunkai zien. Men speelt in een poule en als de poule 
wedstrijden zijn geweest, strijden de beste uit de poule nog in een finale met een extra bunkai om te bepalen 
wie er kampioen wordt. Dit mag dus een bunkai zijn uit de poule ronden.   
 

BUNKAI LIJST  
 

 Gekisai Dai Ichi  

 Gekisai Dai Ni 
 Saifa 

 Seinchin 

 Sanseiru 

 Shisochin 

 Seipai 
 Seisan 

 
Een bunkai team bestaan uit twee deelnemers. Dit kan en mag van gelijke sexe zijn, maar gecombineerd 
kan en mag ook (Man – Man, Vrouw – Vrouw of Man –Vrouw). 
 
Een deelnemer kan niet in meerdere teams ingedeeld zijn. Men neemt deel aan een team.  
 
Poule indeling geschiedt o.b.v. het aantal inschrijvingen en de WOC is vrij om hier flexibel mee om te gaan 
om tot een goed en juiste indeling te komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelname aan dit toernooi is geheel voor eigen risico. Schade aan goederen of diefstal van goederen die zich bevinden in het evenementengebied of op 
bijhorende terreinen zijn voor rekening en risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verzekering van zijn goederen en/of zijn 
personeel dat zich bevind in het evenementengebied dan wel op bijhorende terreinen. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook 
ontstaan aan goederen of personen veroorzaakt door of in verband met deelname aan het toernooi.  

 


