
Gent Aalter Landegem tornooi 
p/a Kerremans Jean-Jacques 
 Sparhoekdreef 19, 9880 Aalter 
 E-mail: galatornooi@gmail.com 

 
 

Gent 

Aalter 

LAndegem 

Tornooi 

 
 

 
  
 
 

 
Aan de clubs aangesloten bij JKA Vlaanderen.  

 
 
 
 

Gent, 1 januari 2018. 
 
 
 
 
Geachte,  
 
 
 
Vooreerst onze Beste Wensen voor het Nieuwe Jaar, voor u, 
uw familie en de ganse club.  
 
Hierbij nodigen wij u en uiteraard de vele kampers van uw 
club uit tot het elfde  

G.A.L.A. –tornooi  
 

De wedstrijden vinden plaats op zondag 4 maart 2018 vanaf 
10u30 in het Gemeentelijk Sportcentrum, Lindestraat 17 te 
Aalter. 
 
Er zijn wedstrijden voor preminiemen, miniemen, kadetten, 
scholieren, junioren en senioren.  
Opgelet:  deelnemers moeten zowel deelnemen aan kumite 
als aan kata (we zijn toch JKA-ers voor iets, hé.) 

  
Wij zijn ervan overtuigd dat jullie talrijk zullen aanwezig zijn. 
 
Tot dan! 
 

De clubverantwoordelijken: 
 

Geert  Bruyneel Franky Thaets        Janie Taeldeman  
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Algemene informatie: 
 Aanvang wedstrijden:  Preminiemen en Miniemen: 10u30  
    Vanaf Kadetten: 12u30  
 Deelname aan kata en kumite is verplicht.  
 Deelnamebedrag per kamper bedraagt  5,00 Euro.  
 De kampers en begeleiders/coaches moeten in het bezit zijn van een geldige 

karate vergunning.   
 Ingang: 5,00 Euro per persoon, 2 coaches/club gratis. 
 

Het tornooireglement 
 
Preminiemen (jongens en meisjes samen):  
Geboren zijn in 2007 – 2008 
Kata:  Vlagsysteem: rechtstreekse uitschakeling tot de winnaar 

Schiftingen: H1 – H2  
  Finale: H2 – H3 
Kumite: Kihon ippon kumite 

Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling  
 
Miniemen (jongens en meisjes samen):  
Geboren zijn in 2005 – 2006 
Kata:  Vlagsysteem: rechtstreekse uitschakeling tot de winnaar 

Schiftingen: H1 – H2 – H3 
Finale: H3 – H4   

Kumite: Jyu ippon kumite  
Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling  

 
Kadetten (jongens en meisjes):  
Geboren zijn in 2003 - 2004 
Kata:  In functie van het aantal inschrijvingen: gemengd of afzonderlijk 
  Vlagsysteem: rechtstreekse uitschakeling tot de winnaar  

Schiftingen: H1 – H2 – H3 
Finale: H4 – H5 

Kumite: Shiai kumite: jongens en meisjes afzonderlijk 
Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling 

 
Scholieren (jongens en meisjes):  
Geboren zijn in 2001 – 2002 
Kata:  In functie van het aantal inschrijvingen: gemengd of afzonderlijk 
  Vlagsysteem: rechtstreekse uitschakeling tot de winnaar  

Schiftingen: H1 – H2 – H3 
Finale: H4 – H5 

Kumite: Shiai kumite: jongens en meisjes afzonderlijk 
Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling 

 
Heren Junioren en senioren:  
Geboren zijn in of voor 2000 
Kata:  Vlagsysteem: rechtstreekse uitschakeling tot de winnaar  

Schiftingen: H4 -H5 -T1   
Finale: BD - KD  
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Kumite: per leeftijdscategorie  

Junioren (heren):  
Geboren zijn in 1998 – 1999 - 2000 
Kumite: Shiai kumite  
          Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling 

 
Senioren (heren):  
Geboren zijn in of voor 1997 
Kumite: Shiai kumite 
          Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling 

 
Dames Junioren en senioren: 
Geboren zijn in of voor 2000 
Kata:  Vlagsysteem: rechtstreekse uitschakeling tot de winnaar 

Schiftingen: H4 – H5 – T1 
Finale: BD - KD 

Kumite: Shiai kumite 
Schiftingen : poulesysteem – Finale : rechtstreekse uitschakeling 

 
 
 
De inschrijvingen moeten binnen zijn ten laatste op dinsdag 20 februari 2018 op 
het wedstrijdsecretariaat.   

E-mail: galatornooi@gmail.com 
(Een eventuele inschrijving ter plaatse kan nog op voorwaarde dat de club reeds 
ingeschreven is, de kamper zelf ten laatste om 9u45 aanwezig is en mits betaling van 25 
Euro per inschrijving per deelnemer.) 
 
Betalingen moeten ten laatste gebeuren op dinsdag 20 februari 2018. 
Betaling op rekeningnummer BE38 0682 0982 5272 van Kime Aalter met 
duidelijke vermelding van uw clubnaam.  
 
Gelieve op het inschrijvingsformulier duidelijk de naam van de coach(es) te 
vermelden.  Coaches die niet worden opgegeven zullen niet toegelaten worden tot 
de wedstrijdruimte.  
 
Het is de bedoeling de reeks preminiemen en miniemen volledig af te werken.  Dit 
om de wachttijden voor kadetten, scholieren, junioren en senioren zo kort mogelijk 
te houden.  
 
Omdat deelname aan kata en kumite verplicht is vragen wij enkel aan te duiden in 
welke leeftijdscategorie de kamper deelneemt.  
 
 


