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“De Karate1 WKF Premier League is het belangrijkste competitie-evenement in de 
wereld van Karate. Samen met de WKF Karate1 World Cup (WWC) is het een serie 
van wereldklasse erkende Karatewedstrijden die wordt ondersteund door de World 
Karate Federation. 
 

Het doel is het samenbrengen van de beste wedstrijdkarateka’s in de wereld in een 
reeks open kampioenschappen van ongekende omvang en kwaliteit. " 
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WELKOM / INTRODUCTIE 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte deelnemers, coaches en officials, 

Namens de Karate-do Bond Nederland heb ik het genoegen u te mogen verwelkomen op het 
WKF Premier League toernooi, ook wel  bekend als de Lotto Dutch Open dat op 9 en 10 maart 
2013 in Dordrecht gehouden zal worden. 

Vorig jaar waren de Premier League wedstrijden al zeer succesvol. Op deze serie toernooien 
komen nl. de beste karateka’s van de wereld tegen elkaar uit waardoor kwaliteit gegarandeerd 
is. Premier League Dordrecht maakt hiervan voor de tweede keer onderdeel uit. Wij verwachten 
wederom dat dit evenement spectaculaire wedstrijden in een sportieve ambiance zal brengen. 

De Karate-do Bond Nederland is er trots op dit WKF Premier League toernooi te mogen 
organiseren. Ons Wedstrijd Organisatie Comité doet haar uiterste best om de Lotto Dutch Open 
opnieuw tot een succes te maken. 

We hopen jullie allen in Dordrecht te mogen zien en wensen jullie een prettig en succesvol 
toernooi. 

Met vriendelijke groet en tot in Dordrecht! 

 

David Roovers 
Voorzitter  
Karate-do Bond Nederland 
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ORGANISATIE EN CONTACT 

Organisator: 

Karate-do Bond Nederland 

Ambachtsweg 12 A 

3953 BZ  MAARSBERGEN 

Tel: +31 (0) 343 430 901 

ORGANISATIE CONTACT: 

Heeft u vragen of wilt u inlichtingen, mail woc@kbn.nl 

TECHNISCHE SUPPORT VOOR ONLINE REGISTRATIE 

Web: http://www.sportdata.org/karate1/ 

Email: karate1@sportdata.org  

 

PLAATS EN TIJD 

Data: 9 en 10 maart 2013 

WEDSTRIJDLOCATIE  

 

Sportboulevard Dordrecht (Sporthal)  

Fanny Blankers-Koenweg 10  

3318 AX Dordrecht   

Tel: +31 (0)78-7111600 
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REGISTRATIE 

Alle deelnemers, scheidsrechters, coaches en officials moeten zich online registreren 
via het online systeem op http://www.sportdata.org/karate1. In geval van vragen over 
de online registratie kunt u direct contact opnemen met het sportdata software team via 
het e-mailadres office@sportdata.org. 

Clubs / teams / federaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de ingevoerde 
registratiegegevens. Wijzigingen van de online registratie gegevens zijn mogelijk tot 8 
maart 2013. 

De officiële registratie vindt plaats vrijdag 8 maart 2013 van 12:00-20:00 uur in de 
Sportboulevard Dordrecht. 
Het adres is: Fanny Blankers-Koenweg 10, 3318 AX Dordrecht, Nederland, +31 (0) 78 
7111600. 
 
Bij de inschrijving zullen accrediteringskaarten worden uitgegeven met de belangrijkste 
gegevens van de deelnemers, een foto en informatie over de geregistreerde 
categorieën. De accreditatiekaart moet worden gedragen op elk moment tijdens het 
evenement. 

Deelname is beperkt tot de houders van geldige WKF ID-kaarten. Geldigheid van de 
WKF identiteitskaarten zal worden onderzocht in de registratiesessie. 

De WKF ID-kaart kan worden gekocht bij de registratie sessie. 

 
Let op: alleen leden van de nationale federaties erkend door de WKF worden 
toegelaten om deel te nemen. 

 
Elke sporter, niet geregistreerd door hun nationale federatie, die wenst deel te nemen in 
het Premier League evenement zal een relevante brief moeten presenteren waarin hem 
/ haar de toestemming van zijn / haar nationale federatie verleend wordt om deel te 
nemen  of hij / zij heeft WKF toestemming om deel te nemen. 
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CATEGORIEËN 

 Kata heren en dames individueel (16 jaar en ouder) 
 Katateams heren en dames (16 jaar en ouder) 
 Kumite dames individueel (18 jaar en ouder): 

-50 kg, -55kg, -61 kg, -68 kg, +68kg 
 Kumite heren individueel (18 jaar en ouder): 

-60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +84 kg 

 

INSCHRIJFKOSTEN 

De inschrijfkosten bedragen € 40,- per individuele categorie en € 60,- per 
teamcategorie. 

BETALING:  

Betaling is alleen mogelijk via:  

 PayPal on www.sportdata.org  
 Bankoverschrijving  

o Rekeningnummer 197306,   Karate-do Bond Nederland, Maarsbergen 
o.v.v. Naam Karateschool, schoolnummer en aantal deelnemers 

Uw betaling dient uiterlijk op de sluiting van de inschrijfdatum, 24 februari 2013 binnen 
te zijn. 

WEDSTRIJDREGELS 

WKF Regels / Karate1 Regels 

Voor alle categorieën worden de officiële WKF / Karate 1 regels toegepast. Alleen WKF 
goedgekeurde bescherming is toegestaan. De sporters dienen hun eigen materiaal / 
uitrusting mee te nemen. 
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PRIJZENGELD 

Voor de individuele categorieën (Kumite en Kata) : 

 Gouden medaille:   € 500,- 
 Zilveren medaille:   € 300,- 
 Bronzen medaille:   € 100,- 

Voor Katateams categorieën: 

 Gouden medaille:   € 600,- 
 Zilveren medaille:   € 400,- 
 Bronzen medaille:   € 200,- 

 

RANKING 

Deelnemers kunnen  rankingpunten verdienen in ieder Karate1 evenement volgens het 
officiële WKF Karate1 ranking systeem. 

Karate1 ranking start ieder Karate1 seizoen opnieuw. 

Na elk WKF karate1 evenement worden de nieuwe ranglijsten op de WKF site 
gepubliceerd. 

Voor elke categorie zal de deelnemer met de hoogste rankingscore de grote winnaar 
van deze categorie zijn. 

Grote winnaars (Karate1 kampioenen) moeten aan 80% van alle Karate1 Premier 
League evenementen deelnemen. 

Grote winnaars (Karate1 kampioenen) ontvangen aan het eind van het WKF Karate1 
seizoen hun extra prijzengeld. 

De resultaten van elk Karate1 evenement zal van invloed zijn op de officiële 
doorlopende WKF World Ranking Lijst. 
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ROOSTER / PROGRAMMA 

WEGING 

Attentie: weging is alleen toegestaan na registratie. Alle sporters moeten op de weging 
hun accreditatiekaart laten zien.  

 Persoonlijk, alleen op vrijdag 8 maart 2013 tussen 12-20 uur 
 Alleen voor Nederlandse deelnemers met KBN-paspoort is het mogelijk dat 

coaches namens de deelnemers op vrijdag 8 maart 2013 inchecken en gewicht 
confirmeren. 

 Zaterdag 9 maart 2013 tussen 08:00-09:00 uur.  
 Zondag 10 maart 2013 tussen 08:00-09:00 uur. 

 

Datum Tijd Programma Locatie 

    

Vrijdag 8 maart 14.00-20.00  Aankomst en check-in delegaties Sportboulevard Dordrecht 

 16.00-20.00  Weging  

 19.00-20.00  Coach bijeenkomst  

 21.00-22.00  Trekking voor beide competitiedagen  

    

Zaterdag 9 maart 08.00-09.00  Scheidsrechtersbijeenkomst Sportboulevard Dordrecht 

 08.00-09.00  Weging  

 09.00-12.00  Kata heren, dames, teams  

 12.00-18.00  Kumite heren, dames  

  Heren: -60, -67, -75 kg  

  Dames: -50, -55, -61 kg  

 19.00 -21.00  Finales  

    

Zondag 10 maart 08.00-09.00  Weging Sportboulevard Dordrecht 

 09.00-14.00  Kumite heren, dames  

  Heren: -84, +84 kg  

  Dames: -68, +68 kg  

 12.30-14.00  Finales  

    

Houdt u er rekening mee dat dit schema kan veranderen op basis van het aantal 
deelnemers. 

De officiële gedetailleerde trekking zal vrijdag 8 maart 2013 om 22.00 uur na registratie 
bekend worden gemaakt. 
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HEADQUARTER HOTEL 

HQ Hotel Van der Valk  

Laan van Europa 1600 

3317 DB  Dordrecht   

The Netherlands   

+31 (0)78 8700 800 

Reservering uitsluitend via de Karate-do Bond Nederland, voor meer info zie 
www.kbn.nl 

 Kamer   prijs HQ (****) prijs (****)   prijs(***) 
 Single room :  € 130   € 130    € 110  
 Double room:  € 160   € 160     € 140 
 Triple room:   € 215     
 Family room (4p) € 280 

 

Prijzen zijn per kamer per nacht, ontbijt, (lokale) belastingen en vervoer tussen het hotel 
en de sportaccommodatie.  

Lunch voucher per persoon € 12,50 

Diner voucher per persoon € 15,-  

Het hotelreserveringsformulier kunt u downloaden op: www.kbn.nl  of 
www.sportdata.org  

 

AANVULLENDE INFORMATIE 

DOPING CONTROLE  

De sporters moeten zich aan de dopingregels houden. Dopingcontrole zal plaatsvinden. 

Heeft u nog vragen of wilt u aanvullende informatie, mail naar woc@kbn.nl 

Graag tot ziens in Dordrecht! 


