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Leopoldsburg, 01 november 2019 

 

1ste  OPEN VLAAMS KAMPIOENSCHAP  Para-karate 2020 
 

We nodigen U graag uit op onze 1de editie van het 

 

Open Vlaams Kampioenschap Para-Karate 

op Zondag 12 januari 2020 
 

Het is een open wedstrijd, waarbij ook deelnemers uit andere landen verwacht worden.  

Het belooft dus alvast een spannende dag te worden! 

Dankzij ons uniek systeem, kan je ook met weinig ervaring deelnemen aan dit kampioenschap.  
 

De vorige wedstrijden die georganiseerd werden, waren een groot succes. Uiteraard hopen we in 

januari ditzelfde enthousiasme van alle deelnemers terug te zien zoals op alle andere  

G-karate wedstrijden. 
 

Deelnemen is winnen. Een gezegde dat zeker waar is voor onze G-karate wedstrijden.  

Daarom ontvangt iedere deelnemer een uniek trofee. 
 

Uiteraard, naast het sportieve element, biedt een deelname aan dit kampioenschap ook kansen 

om andere G-karateka’s te leren kennen uit België, maar ook uit andere landen en continenten.  

We zijn allemaal één grote familie. 
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De wedstrijd gaat door in “Sporthal ‘t Geleeg”,  Caimolaan 130, 3970 Leopoldsburg. 
Hierna vind je alvast het agenda van de dag, alsook het  inschrijvingsformulier.  
 

De uiterste inschrijvingsdatum is woensdag 18 december 2019. 

 

 

Hoe kan je inschrijven? 

Vul snel het bijgevoegde formulier in: 

 

Bezorg deze informatie aan Pascal Faes, voor 18 december 2019. 
e-mail: gkarateclubleopoldsburg@gmail.com 

 of per post: G-Karateclub Leopoldsburg, Van Dijcklaan 2, 3971 Heppen - Leopoldsburg 

 

NB: de medische fiche kan ook rechtstreeks naar de dokter van I-Karate GLOBAL gestuurd worden:  

Carlo Oud, Nobellaan 5 te  3511 Hasselt Belgium of via e-mail: carlo.oud@telenet.be  

Indien je de medische fiche al hebt ingevuld en er zijn geen wijzigingen dan is dit niet meer nodig. 

De classificatie en categorie zal nu bepaald worden door jullie trainer. Er zal een controle gebeuren 

de dag ervoor. 

 

 

 

 

Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om je G-trainer aan te spreken. 

Wij kijken er alvast naar uit om jullie in Leopoldsburg te mogen begroeten! 

Leopoldsburg is  een héél gezellig  dorp en zeker de moeite om te bezoeken. 
 
https://www.leopoldsburg.be/toerisme 

 

Vriendelijke groeten,  

 

 

Pascal Faes 

Marijke Geukens 
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Programma Open Vlaams Para Karate 2020 

 

 

Zaterdag 11 januari 2020  
Locatie: “Sporthal ‘t Geleeg”, Caimolaan 130, 3970 Leopoldsburg  (B). 

 

 12u00                           - klaarzetten van de zaal 

 

14u00 tot 16u00 - info sessie betreffende ons competitie systeem  

                                                       enkel voor trainers, coaches en scheidsrechters 

  

-tafelverantwoordelijke cursus 

 

16u00 tot 18u00 - technische en medische classificatie (deelnemers) 

   verplicht voor niet geclassificeerde deelnemers 

 

              19u00-20u30  Meet & Greet landverantwoordelijken en comfort referees 

 

Zondag 12 januari 2020 

 
tussen 8u15 en 9u00 - deuren open  & registratie  

 

09u15  - opstelling en welkomstwoord 

 

09u30 - start van de competitie: alle para atleten lopers 

 

12u30 - uitreiking trofeeën 

 

13u00 - pauze 

 

14u00 - start van de competitie: rolstoelatleten, visuele beperking  

                                                                                                                lopers, pairs en teams… 

17u00 - tweede uitreiking  trofeeën  
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Inschrijvingsformulier  

 (in te dienen voor 18 december 2019) 
 

 

Naam van de para-atleet 

..………………………………………………………………………………………. 

man  O vrouw O           geboortedatum:  …………………………… 

Adres: ……………………………………………..…….. 

                ………………………………………………… 

                …………………………………………..……... 

E-mail: …………………………………………………… 

1ste deelname aan onze wedstrijd O ja  O neen 

 

                      Ik doe mee aan: O KATA        O KUMITE      O TEAM KATA 

 

De naam van de buddy waar ik samen de wedstrijd mee doe is: 

……………………………..             O pairs kumite O pairs kata (gratis toegang) 

 

Mijn persoonlijke begeleider is:  ………………………………..…………(gratis toegang) 

GSM persoonlijke begeleider: ………………………………………….……………….  
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Inschrijving & Betaling 
 

Toegangstickets zijn enkel op de dag zelf aan de kassa te koop. 

Prijs toegangsticket = 5 euro per persoon, kinderen -12 jaar gratis 

 

De betaling voor de deelname aan de wedstrijd dient te gebeuren op het hierna volgende 

rekeningnummer voor 18 december 2019: 

 

IBAN BE77 7310 4546 0942 
BIC KREDBEBB (G-Karateclub Leopoldsburg) 
 

Deelnemers: vermelding van de naam  wedstrijd                                 vb: Eric Bortels wedstrijd 

 

Duid aan:  
O deelname competitie  …...….. 10 euro (kata en/of kumite) 

O deelname pairs kata / pairs kumite / team ……….  10 euro 
O lidgeld I-Karate GLOBAL 2020 ……….  10 euro verplicht 
O I-karate Global vergunningsboekje ……….  10 euro verplicht 
O VERZEKERING IKF ……….  12 euro * 

 
totaal: ……………… euro 

 

  
 

*Betreffende de verzekering: indien jullie kunnen bewijzen dat jullie de jaarlijkse           

verzekering bij jullie club betaald hebben op de dag zelf dan dien je de 12 euro niet                 

te betalen. Buitenlandse deelnemers dienen voor hun eigen verzekering te zorgen. 

 

 
Bij inschrijving verklaar jij je akkoord met het nemen en publiceren van foto’s. 

Wens je dat niet, dan dien je dat uitdrukkelijk te melden op dit inschrijvingsformulier.  

 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
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Vanaf 11 uur te verkrijgen 

buiten in de tent 

Bicky Burgers € 5 
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Hotels in de buurt 

 

 

www.au-prince-royal.be 

www.kroonhoeve.be (b&b) 

www.deboerderie.be (b&b) 

www.mezzo.eu 

https://www.vakantieparkblauwemeer.be/ 

 

https://hoevegenemeer.be/ 
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Medische Fiche 
 

Enkel in te vullen indien nog niet doorgegeven aan G-karate vzw! 

1. Zijn er beperkingen, chronische aandoeningen of ziekten te melden? 

(vb: ASS, epilepsie,astma, suikerziekte, hart, reuma…)  

O NEEN     O JA: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 

Info over noodzakelijke aanpak bij deze beperking, aandoening of ziekte(n): 

O NEEN     O JA: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 

2. De G-atleet neemt speciefieke medicatie (incl. dosis en frequentie) 

O NEEN     O JA: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 

3. Zijn er overgevoeligheden, allergieën te melden? (vb. voedingsmiddelen, medicatie) 

O NEEN     O JA: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

 

4. De G-atleet werd ingeënt tegen klem (tetanus) ja - in welk jaar? 

……………………………. 

 

5. Bloedgroep: ………………….. Naam huisarts en telefoon: 

……………………………………………. 

 

6. Aandachtspunten, te vermijden van risico’s of van belang in sociale omgeving: 
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O NEEN     O JA: 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………. 

7. Breng bij de inschrijving je doktersbewijzen mee zoals: visuele beperking, mentale en 

fysische beperking. 

 

Datum: …../…../201.. 

 

 

Handtekening atleet ouder of verzorger 

  

DIT FORMULIER ENKEL TE GEBRUIKEN VOOR CLUBS 

I-Karate GLOBAL deelname - classificatie        

12 januari 
2020          

          

Club             

hoofdcoach             

E-mail             

 OPEN Flemish PARA 
KARATE deelnemers          

naam voornaam 
M/
V 

Geb. 
datum 

nummers 
classificatie 

Vergunning20
20 

lidboekj
e 

€10 kata / 
kumite 

€ 10 pairs / 
team 

        
 Kata kumite (pairs) 
teams € 10 € 10 € 10 €10 

 BORTELS  ERIC  M  26-03-66        

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

         buddy  gratis      

         buddy  gratis      

        scheidsrechter  gratis      

         scheidsrechter  gratis      
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         scheidsrechter  gratis      

        
 Coach 1 per 4 
deeln.  gratis      

        
 Coach 1 per 4 
deeln.  gratis      

      Totaal: 
€ 
…….. € ……….. €………... 

INTRODUCTIE LES 11 januari 
ZATERDAG  
14u00– 16u00       

naam voornaam 
M/
V 

Judge-coa
ch email      

          gratis     

          gratis     

          gratis     

CLASSIFICATION 

 
1 It is important to note that new levels in the Classifications will be created as each Category 

attracts more participants 
 

2 I-karate can be further classified by age, gender, belt or grade.  A Category needs to have 
enough competitors for a competition to be viable. The minimum of 3. If less than 3 than 
these athletes will be put in the next higher category. 

 
3 Our experience has shown that both I-Kata and I-Kumite need to be carried out one after 

the other for disabled people to minimise waiting time and also to reduce organisation time. 
 

4 Complains can only be directed by the head coach at the table. If the table together with the 
comfort referee cannot reply than the organiser of the competition will be called and he will 
make the decision. 

 
5 If the participant inscribe in a category, for example kumite and he doesn’t know the drill 

that is necessary for this category, the athlete will be expelled by the head comfort referee 
appointed for the floor. 

 
6 if the disabilities are too different in one category the kumite drill can be performed together 

and only with the head comfort referee, this will be decided on the day. 
 

7 Bad behaviour from competitors or visitors will not be tolerated, and you will be removed 
from the venue by the security. 
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