
 G-karate vzw  
Slangbeekstraat 21 
3511  Hasselt Belgium 

 

 

G-Karate vzw/I-Karate GLOBAL     e-mail:  eric.bortels@i-k-f.net                                                              
Slangbeekstraat 21  Website:  www.g-karate-Vlaanderen.be 
B-3511  KURINGEN  www.i-k-f.net  
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 G-karate vzw  
Slangbeekstraat 21 
3511  Hasselt Belgium 

 

 

G-Karate vzw/I-Karate GLOBAL     e-mail:  eric.bortels@i-k-f.net                                                              
Slangbeekstraat 21  Website:  www.g-karate-Vlaanderen.be 
B-3511  KURINGEN  www.i-k-f.net  
 
 

Hasselt, 25 februari 2020 

 

 

 

                                    op Zondag 10 mei 2020 
 

 

We nodigen U graag uit op onze 8ste  editie van het open Belgische kampioenschap para-karate. 

 

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

Het belooft dus alvast een boeiende 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 mei zeker zo goed te doen. 

 

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

Iedereen die deelneemt ontvangt een uniek trofee. 

 

Naast het sportieve element, iedere deelnemer kan voor meerdere evenementen inschrijven, 

biedt participeren aan dit kampioenschap ook kansen om andere G-karateka’s te leren kennen  

uit België, maar ook uit andere landen.  

 

G-karate VZW wil jullie allemaal een leuke gezellige dag aanbieden, een sociaal evenement dat 

mensen dichter bij elkaar brengt. 

 

 

 

 

Eric Bortels 
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De wedstrijd gaat door in “De stedelijke sporthal Kuringen” 
 

Grote Baan 171 te Kuringen 3511 (Hasselt) 

Hierna vind je alvast het agenda van de dag, alsook het  inschrijvingsformulier. 
 

De uiterste inschrijvingsdatum is vrijdag 3 april 2020. 

 

 

Hoe kan je inschrijven? 

Vul snel bijgevoegde formulier in: 

 

- Dagindeling 8ste open Belgische kampioenschap para-karate. (P.4) 

- Individuele aanvraag. (P.5) 

- Medische kaart. (P.6) 

   Als u dit onderdeel al eerder hebt voltooid, hoeft u dit niet te herhalen. 

- Betalingsgegevens (p.7) 

- Team (landen) Invullijst en invullijst seminaries. (bijlage) 

- Gedetailleerde informatie over alle IKF I-karate Global-categorieën. (bijlage) 

 

 

Bezorg deze informatie aan Eric Bortels, voor 3 april. 

e-mail: eric.bortels@i-k-f.net of per post: G-Karate vzw, Slangbeekstraat 21, 3500 Hasselt 

 

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 Hasselt te mogen begroeten! 

Hasselt een héél gezellige stad en zeker de moeite waard om te bezoeken. 
www.top10bezienswaardigheden.nl/belgie/hasselt.htm 

 

 

mailto:eric.bortels@i-k-f.net
http://www.top10bezienswaardigheden.nl/belgie/hasselt.htm
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Programma Open Belgisch Para-Karate 2020 

Zaterdag 9 mei 2020  

 

14.30-16.00  Medische en technische classificaties: 

Verplicht voor iedereen die nog geen classificatie heeft. 

                          Dit omvat tegelijkertijd een technisch seminar voor comfortreferees. 

Medische classificatie en seminar: 

Dc. Denis Jaeken (EPC-lid) en fysiotherapeut Gerda Nelles 

beide officiële classificaties voor para-taekwondo en rolstoeldans. 

Technische classificatie en seminar: Eric Bortels. 

16.00-18.00  Technisch seminar voor coaches, comfortreferees en scheidsrechters. 

14.00-15.30  Technisch seminar voor tafel verantwoordelijke.  

13.00-17.00  Opbouwen samen met de vrijwilligers van I-karate Global. 

17.00-18.30  Vrije training, voorbereiding voor de wedstrijd samen met de trainers. 

18.00   Examen voor zwarte gordel. 

19.00-21.30  Samenzijn van land verantwoordelijken IKF, comfortreferees, scheidsrechters  

I-karate Global en sponsors. (max. 2 per land) 

 

PLAATS: Dojo Eric Slangbeekstraat 21 te Hasselt-Kuringen. 

       

Zondag 10 met 2020 (4 wedstrijdvloeren) 

 

8.30-9.30  Inschrijving wedstrijd. 

9.30-12.00  Start wedstrijd. 

11.00-12.00  1ste prijsuitreiking. 

13.00-14.00  Presentatie, openingsceremonie alle landen. 

14.00-17.00  Start wedstrijd. 

17.00   2de prijsuitreiking. 

18.30   Gezellig samenzijn in de cafetaria van de sporthal. 
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Inschrijvingsformulier  

 In te dienen voor 3 april. 

 

 

Naam van de para-atleet 

..………………………………………………………………………………………. 

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

Adres:    …………………………………………..…….. 

                ………………………………………………… 

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

E-mail:  …………………………………………………… 

GSM (atleet): …………………………………………… 

Mijn huidige gordel is: ……………………………….. 

1ste deelname aan onze wedstrijd    O ja   O neen 

Mijn persoonlijk assistent:  ………………………………………..…(gratis toegang) 

GSM  persoonlijk assistent: …………..…………….………………. 

Mijn buddy is ………………………………………………………….…(gratis toegang) 

 

Ik neem deel aan de volgende classificaties: (zie bijlage en vraag uw trainer) 

Event nummers: ……………………………………………………………………………….. 

Ik neem deel aan de volgende classificaties met mijn buddy:  

(zie bijlage en vraag uw trainer) 

Naam buddy: ………………………………. Event nummers: …………………….………. 
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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: 

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 

 

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



 G-karate vzw  
Slangbeekstraat 21 
3511  Hasselt Belgium 

 

 

G-Karate vzw/I-Karate GLOBAL     e-mail:  eric.bortels@i-k-f.net                                                              
Slangbeekstraat 21  Website:  www.g-karate-Vlaanderen.be 
B-3511  KURINGEN  www.i-k-f.net  
 
 

Inschrijving & Betaling 

 

Toegang tickets aan de kassa op de dag zelf. 

Tickets voorverkoop 5 euro, -12 jaar gratis. 

 

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

rekeningnummer voor 03 april 2020: 

IBAN BE43 0635 3665 8801 GKCCBEBB (G-Karate vzw) 

Deelnemers: vermelding van de naam  + 8ste open para karate.                                

 
Duid aan:        

O deelname competitie             …...….. 10 euro  

O lidgeld I-Karate GLOBAL 2020  ……….  10 euro verplicht 

O I-karate Global vergunningsboekje   ……….  10 euro verplicht 

O VERZEKERING     ……….  12 euro * 

 

  totaal:    O €10  O €22  O €30  O €42 

 

Dankzij de ondersteuning van sport Vlaanderen vragen we geen 

deelname voor pairs, wapenkata en teams. 

 

*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.  

 

Bevestiging van registratie 

Onder 18 jaar gelieve te ondertekenen door ouder of voogd: 

…………………………………                               …………………………………… 

…………………………………                               …………………………………… 

      Handtekening  atleet               Date: ……/……/2020         Handtekening ouder/voogd 
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CLASSIFICATION 

 
1 1 Het is belangrijk om mede te delen dat nieuwe niveaus in de classificaties zullen worden 

gecreëerd naarmate elke categorie meer deelnemers aantrekt. 
 
2 U bent verplicht om een IKF I-karate Global classificatie te hebben op de dag of ochtend 

vóór de wedstrijd. Geen classificatie is geen mogelijkheid tot deelname en terugbetaling! 
 
3 Classificaties kunnen niet worden gewijzigd op de dag van de wedstrijd. 
 
4 Als u al bent geclassificeerd, hoeft u zich niet aan te melden voor classificatie op zaterdag 
      alleen wanneer u uw bestaande classificatie wil veranderen. 
 
5 Een bepaalde categorie kan verder worden geklassificeerd op leeftijd, geslacht of graad. Een 

categorie moet voldoende deelnemers hebben, minimum 3.  
     Indien minder dan 3, dan gaan de atleten geclassificeerd worden in een hogere categorie die 

geschikt is voor hen, dit volgens de beslissing van de technische verantwoordelijke. 
 
6 Onze ervaring heeft aangetoond dat zowel I-Kata als I-Kumite (geen “pairs”) achter elkaar 

moeten worden uitgevoerd om de wachttijd te minimaliseren en ook om de organisatietijd te 
verkorten. 

 
7 Klachten kunnen alleen aan tafel worden gedaan door de officieel ingeschreven coach van 

het team. 
 
 De tafel zal over de kwestie praten samen met de comfortscheidsrechter die 

verantwoordelijk is voor die bepaalde vloer. 
 Samen nemen ze een beslissing, als er geen beslissing kan worden genomen, wordt de 

verantwoordelijke comfortreferee van de wedstrijd gevraagd om een definitieve 
beslissing te nemen. 

 Je moet begrijpen dat alle atleten verschillend zijn, we proberen ons best te doen om ze 
in de juiste categorie te plaatsen. We verontschuldigen ons al als dit niet het geval is, 
omdat we geen extra punten toekennen voor atleten met meer handicaps. We 
vertrouwen op de vaardigheden van of IKF-juryleden. 

 
8 Ontoelaatbaar gedrag, verbaal of fysiek, door de atleet, coach of toeschouwers van een 

bepaalde organisatie of team naar ons organiserend team toe (jury, tafels, ingang, 
comfortreferee, scheidsrechters, vrijwilligers) zal leiden tot onmiddelijke uitsluiting, van de 
deelnemer of zelfs het hele team. 

 
9 Beschrijf uw atleten zo correct mogelijk op het inschrijvingsformulier. 
 
10 Verplicht om in te schrijven voor deelname aan alle seminaries, en examen. 
 
Alle IKF-juryleden, IKF-trainers en deelnemers moeten een IKF-licentie hebben. 
Certificaat en deelname examen voor tafel verantwoordelijke IKF, 10 euro. 
Certificaat en examen Technische Classifier, Medische classifier, 
Comfort-referee 20 euro. 
Dan examen met diploma IKF 50 euro. 


