Aan de clubs van JKA Vlaanderen vzw.
Waarschoot, 31 januari 2018.
Beste clubverantwoordelijke,
Beste clubsecretaris,
Net zoals de voorbije jaren vindt het JKA Jongeren Individueel kampioenschap en het JKA Jongeren Ploeg
kampioenschap op dezelfde dag plaats.
Voor het JKA Jongeren individueel kampioenschap worden de deelnemers op basis van hun prestaties
geselecteerd vanuit de provincie en voor het JKA Jongeren ploeg kampioenschap zijn er vrije inschrijvingen.
Het individueel kampioenschap vangt aan om 10u30. Het ploegenkampioenschap volgt na de individuele
wedstrijden. Een gerichter tijdschema zal je kunnen terugvinden op de website (www.jka-vlaanderen.be) in de
loop van de laatste week voor de wedstrijd.
Plaats en datum:

Zondag 25 februari 2018
Stedelijke Sporthal ‘De Stormmeeuw’
Edw. Verheyestraat 14 - 8300 Knokke-Heist

De inschrijvingen voor het ploegenkampioenschap moeten ten laatste op woensdag 14 februari 2018 het
wedstrijd-secretariaat bereikt hebben via mail (competitie@jka-vlaanderen.be).
Bij laattijdig inschrijven (na woensdag 14 en uiterlijk voor zaterdag 17 februari 2018) zal er een extra kost ten
bedrage van 25 euro per deelnemer en per deelnemende categorie aangerekend worden.
De inschrijving moet steeds gebeuren door de clubverantwoordelijke of de clubsecretaris. Het betalingsbewijs van
een penaliteit ten gevolge van laattijdig inschrijven, dient op de dag van de wedstrijd ter plaatse aan de centrale
tafel afgegeven te worden. Zonder deze bewijsvoering wordt de deelnemer alsnog geweerd om deel te nemen
aan de wedstrijd.
Inschrijvingsgeld:
 € 5,00 per kata ploeg
 € 5,00 per kumite ploeg
Betalingen zijn uit te voeren op het rekeningnummer van JKA Vlaanderen: BE95 9731 7946 2158 met vermelding
van “clubnummer + clubnaam + deelname JKA VL jong 2018”.
Hou er rekening mee dat inschrijvingen (o.a. betalingen + vergunningen) die niet in orde zijn op de laatste dag van
inschrijving niet zullen opgenomen worden in de lottrekking en derhalve geen recht meer geven op deelname aan de
wedstrijd.
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Erkende leerschool van de Vlaamse Karate Federatie vzw
Zetel: Stationsstraat 80 – 9950 Waarschoot
Ondernemingsnummer: 867 502 276
www.jka-vlaanderen.be
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Wedstrijdreglement:
Volgens het huidige competitiereglement van BAKF 2018 (zie website www.jka-vlaanderen.be).
Opgelet!!! Afwijking op het reglement voor het ploegenkampioenschap: Bij kumite mogen de kumite-ploegen
voor pupillen, preminiemen en miniemen gemengd zijn. Kata is sowieso gemengd voor alle categorieën.
Met sportieve groeten,
Cel ‘organisatie competitie’ JKA Vlaanderen

