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Kyokushin-kan Nederland 
Tournooiregelement 

 
 
Alvorens deel te kunnen nemen aan wedstrijden, kampioenschappen dient een geldig (jaarcontributie 
afgestempeld) volledig ingevuld karatepaspoort overhandigd te worden aan de wedstrijdcommissie. 
 

1. Punten scoren senioren 

1.1. Half punt  (Waza-ari) 

Een vechter krijgt een half punt (Waza-ari) als de tegenstander: 

 door een toegestane techniek, bijvoorbeeld stoot (Tsuki) of schop (Geri) zichtbaar is aangeslagen, 
maar binnen drie seconden het gevecht weer kan voortzetten

1
; 

 zichzelf blesseert of het gevecht om de een of andere reden binnen drie seconden niet kan 
voortzetten.  

Een vechter kan een half punt krijgen als de tegenstander: 

 door een toegestane techniek (bijvoorbeeld Mae Geri of Ushiro Tobi Geri) volledig de balans 
verliest en een aantal meter naar achteren op de grond tuimelt; 

 door bijvoorbeeld met een voetveeg (Ashi Barai) neer wordt gehaald, direct gevolgd door een 
Gedan Tsuki (let op: geen contact en in een correcte houding); 

Als een vechter zelf struikelt of anderzins door eigen toedoen het evenwicht verliest, dan hoeft dat 
geen consequenties te hebben.  
 
Twee halve punten vormen samen een vol punt en de overwinning (Awasete Ippon Kachi). 

1.2. Vol punt (Ippon Kachi) 

Een vechter krijgt een vol punt (Ippon) als (bij) de tegenstander: 

 door een toegestane techniek, bijvoorbeeld stoot (Tsuki) of schop (Geri) zichtbaar is aangeslagen 
en het gevecht niet binnen drie seconden kan voortzetten; 

 de wil ontbreekt om de partij verder uit te vechten of binnen drie seconden niet door kan gaan, 
bijvoorbeeld als een vechter door conditiegebrek naar lucht staat te happen of zichzelf ernstig 
blesseert. 

 

 

2. Overtredingen, vermaningen en diskwalificatie 

2.1. Overtredingen 

De volgende handelingen worden beschouwd als een overtreding (Hansoku).  

 Stoten en slagen op nek en gezicht (zelfs licht, met de hand of een elleboog raken: Ganmen 
Ouda); 

 Schop in het kruis (Kinteki Kogeki); 

 Kopstoten (Zu Tsuki); 

 Schop direct naar voren gericht op het kniegewricht (of Mawashi Gedan is niet toegestaan); 

 Aanvallen van een tegenstander die al is neergegaan; 

 Een tegenstander van achter aanvallen waarbij de ruggegraat wordt geraakt; 

 Vastpakken (pak, armen en benen; Tsukami); 

 Duwen (Shotei Oshi); 

 Zich herhaaldelijk ontrekken aan het gevecht bijvoorbeeld door te vallen na een techniek te 
hebben gemaakt of anderszins een contactloze techniek te hebben gemaakt; 

 Geen wil of kracht meer tonen om te vechten (Kakenige); 

 Bij herhaling opzettelijk buiten de lijnen/ring stappen; 

                                                      
1
 Bij een Geri op het hoofd ook als de vechter licht uit balans is geraakt. 
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 Inactiviteit, weinig of geen technieken maken; 

 Zich onbehoorlijke wijze gedragen zoals; spugen, smerig taal uitslaan, de band (Obi) losmaken of 
zich opzettelijk ontkleden; 

 Elke andere actie die de scheidsrechters als overtreding kunnen beschouwen; 

 Onsportief gedrag. 
 

In karatedocompetities moeten de etiquette streng worden nageleefd. In de competitieruimte is 
respectloos omgaan met de tegenstander verboden. Het is voor de deelnemers verboden te juichen of 
triomferende gebaren te maken (vuist in de lucht) bij winst, en te jammeren of te klagen over een 
beslissing bij verlies. 

2.2. Straffen bij overtredingen 

Als tenminste twee hoekrechters ofeen hoekrechters en de scheidsrechter een overtreding vaststellen 
en de scheidrechter het gevecht stopt, dan geeft hij afhankelijk van de ernst van de overtreding een 
mondelinge waarschuwing (Keikoku), een vermaning (Chui) of een strafpunt (Genten).  
 
Als twee hoekrechters een overtreding aangeven, dan kan de hoofscheidsrechter daarin meegaan of 
de overtreding wegwuiven. Wordt de overtreding door drie hoekrechters aangegeven, dan moet de 
scheidsrechter de wedstrijd stoppen (Yame) en de vechters op hun plek neerzetten (Shiro / Aka No 
Kai) en de overtreder een waarschuwing of berisping geven. Dat kan een informele waarschuwing zijn 
als het gaat om een lichte overtreding en er geen opzet in het spel is.  
 
Overtredingen worden bestraft met vermaningen (Chui) in deze volgorde:  

 de eerste overtreding wordt gestraft met een eerste vermaning (Chui Ichi),  

 de tweede overtreding wordt bestraft met een tweede vermaning (Chui Ni) en met de eerste 
strafpunt (Genten Ichi),  

 de derde overtreding wordt bestraft met een derde vermaning (Chui San),  

 de vierde overtreding zal worden bestraft met een vierde vermaning (Chui Yon), met een 
tweede strafpunt (Awase Genten Ni) en met de diskwalificatie van de deelnemer (Shikkaku).  

 
Bijzonder gevaarlijke of gemene overtredingen kunnen direct bestraft worden met een strafpunt 
(Genten Ichi) zonder eerst een mondelinge waarschuwing (Keikoku) of vermaning (Chui). 
 
De scheidsrechter kan bij zeer grove opzettelijke overtredingen zelfs in een keer Genten Ni geven. (In 
overleg met zijn hoekscheidsrechters en Hoofdscheidsrechter.)  
 

Chui Ichi eerste vermaning   

Chui Ni tweede vermaning Genten Ichi Strafpunt 

Chui San derde vermaning   

Chui Yon vierde vermaning Genten Ni diskwalificatie 
 
De vermaningen kunnen meewegen in de beslissing aan het einde van het gevecht  

2.3. Diskwalificatie 

Iemand wordt op grond van de volgende gronden gediskwalificeerd: 

 automatisch na vier officiële vermaningen; 

 het niet opvolgen van de aanwijzingen van de scheidsrechter; 

 gedrag vertonen wat als puur gewelddadig kan worden beschouwd, het maken van opzettelijk 
zware overtredingen, onsportief gedrag vertonen; 

 meer dan een minuut tegenover elkaar staan zonder iets te doen (wordt beschouwd als gebrek 
aan de wil om te vechten); 

 zonder toestemming van de scheidsrechter uitwisselen van goederen met de coach, zoals iets te 
drinken krijgen; 

 zich zonder toestemming van de scheidsrechter om wat voor reden dan ook buiten de ring 
begeven.  

 (te) laat opkomen voor een gevecht of helemaal niet op komen dagen. 



  September 2012 
 

Pagina 3 

 
Bijlage goede en foute technieken jeugdwedstrijden. 
 
Foute, niet toegestane technieken bij de leeftijdscategorie van 6 tot en met 17 jaar. 

 Stoten, steken en slaan naar het hoofd. 

 Vastpakken van de tegenstander (bijvoorbeeld armen, handen en benen). 

 Duwen met de open hand. 

 Schoppen naar het kruis. 

 Schoppen op alle gewrichten, knieën, enkels. 

 Schoppen of stoten naar de rug, wervelkolom. 

 Schoppen of stoten naar een tegenstander die op de grond ligt. 

 Vallende roltrap. (verboden in Europa) 
 
Foute technieken in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar. 

 Schoppen waarbij 360 graden gedraaid wordt (Ushiro Mawashi Geri (geen controle gevaarlijk)  

 Jodan Mawashi Geri met doorhalen! (geen controle: gevaarlijk) 

 Alle schoppen recht naar het gezicht (bijvoorbeeld Mae Geri Jodan, Yoko Geri). 

 Hakschoppen van boven naar beneden, alle Hiza Geri´s. 

 Springende schoppen (Tobi Geri). 

 Elleboog technieken Chudan en Jodan. 
 

Goede technieken bij de leeftijdscategorie 12 tot en met 15 jaar. 

 Alle stoten (rechte, hoek en korte stoten) op het lichaam. 

 Alle schoppen naar het lichaam (Gedan en Chudan Mawashi Geri, Chudan Mae Geri, Chudan 
Yoko Geri, Chudan Ushiro Geri). 

 Maswashi Geri Jodan gecontroleerd, schop terug trekken ! (let op dat deze niet wordt doorgehaald 
bij de demo). 

 Vegen of lage Gedan Mawashi Geri, waarbij een goede balans wordt behouden met een stoot 
naar het lichaam dat niet geraakt mag worden. 

 
Goede technieken bij de leeftijdscategorie 16 en 17 jaar. 

 Alle bij 12 tot 15 gedemonstreerde technieken. 

 Mawashi Jodan gecontroleerd. (Knock Down O.K. ( Knock Out niet toegestaan). 

 Alle springende schoppen. (Tobi Geri´s) 

 Rechte schop naar het hoofd, hakschoppen, Ushiro Mawashi Geri op lichaam / hoofd. 

 Ellebogen, knieën naar het lichaam. 
 
De puntentelling. 

 Een halve punt wordt gegeven als de aanvaller een geoorloofde techniek (bijvoorbeeld Chudan 
Tsuki) uitvoert en de tegenstander binnen drie seconden weer verder gaat met vechten. Of 
bijvoorbeeld met een Jodan Mawashi Geri gecontroleerd op de helm van de tegenstander. Dit 
heet een Wasa-ari. 

 Heeft de tegenstander na een goede techniek (bijvoorbeeld Mawashi Geri Chudan) langer dan 3 
seconden nodig om verder te gaan met vechten dan wordt een hele punt gegeven. Dit heet een 
Ippon. 

 Bij een hele punt, Ippon, of twee halve punten, ´2x Wasa-Ari = Ippon) is de wedstrijd gewonnen.  

 Indien een wedstrijd door het tijdsignaal eindigt en er niet gescoord wordt dan is er een 
scheidsrechters beslissing nodig. (Hantei Kachi) 

  
Waarschuwingen.       

 De strafpunten bij overtredingen zijn hetzelfde als bij de volwassenen  

 (Chui Ichi, Chui Ni = Genten Ichi, Chui San en Chui Yon = Genten Ni = diskwalificatie (Hansoku, 
Shikkaku) 
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3. Protectie 
De kleur van de protectie is vrij. Door de vele verschillende toernooien van verschillende 
Kyokushinbonden is het eisen van witte (scheen)beschermers steeds moeilijker vol te houden. Wit 
heeft wel de voorkeur. 
 

3.1. Protectie voor jeugd 6 t/m 15 jaar. 

 
●    Karatehandschoenen (katoen of zakhandschoenen) verschillende kleuren zijn toegestaan                                                                                                             
●    Scheen / wreefbeschermers (kous) 
●    Hoofdbescherming, helm (eventueel met scherm) 
●    Jongens, kruisbeschermer (Toque) 
●    Meisjes, borstbeschermers, cups! (eventueel kruisbeschermer) 
●    Mondbeschermer voor jongens en meisjes (bitje) bij helm zonder scherm! 
 

3.2. Protectie voor jeugd 16 / 17 jaar. 

 
●    Als junioren hier boven maar, 
●    Geen karatehandschoenen (blote vuist) 
●    Scheen / wreefbeschermers met klittenband (katoen) 

 

3.3. Protectie volwassenen. 

 
Senioren Kyugraden van 9

e
  t/m 5

e
 Kyu. 

 
●    Heren scheen / wreefbeschermer met klittenband (katoen), toque en bitje ! 
●    Dames idem + borstbeschermers (cups) en evt. damestoque. 
 
Senioren Kyu graden vanaf 4

e
 Kyu. 

 
●    Alle protectie zoals boven vermeld, maar zonder scheen / wreefbeschermers, heren / dames. 

 Uitzonderingen worden bepaald door de wedstrijdcommissie.(lagere banden vechten met hogere 
banden) 

 De protectie wordt vooraf bij de weging door een official of scheidsrechter gecontroleerd op 
deugdelijkheid. 
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4. Clickerwedstrijden 
 
Junioren van 6 t/m 11 jaar. 
 
Bij clickerwedstrijden zijn er twee scheidsrechters aanwezig per wedstrijd: een scheidsrechter en een 
hoekrechter (schaduwscheidsrechter).  
Elke scheidsrechter heeft twee clickers: een voor Aka (met rood lintje) en een voor Shiro (met wit 
lintje).  
De scheidsrechter geeft alle commando´s. 
Aan het einde van de wedstrijd controleren de twee scheidsrechters welke vechter de meeste punten 
heeft behaald, door de clickerstanden te vergelijken. De scheidrechter geeft aan wie dan de winnaar 
is. 
 

4.1. Het scoren van punten. 

 Stoten naar het lichaam, rechte stoten / hoeken / opstoten. (stoten hoeven niet worden 
teruggetrokken),stoten die niet worden geblokt zijn een punt, een click. 

 Trappen naar het lichaam, Mae Geri / Yoko Geri / Mawashi Geri / Ushiro Geri / Gedan Mawachi 
Geri, trappen die niet worden geblokt zijn een punt, een click. 

 Trappen naar het hoofd, Jodan Mawachi Geri (gecontroleerd, schop moet teruggetrokken worden 
!),twee clicks, scheidsrechter, stopt het gevecht en overlegt met zijn hulpscheidrechter en geeft 
twee punten. 

 Onderuit vegen in goede houding Gedan Tsuki, (mag niet naar hoofd maar lichaam, niet raken) 
een click, onderuit vegen snel / uitstekende houding / goed in balans gecontroleerde Gedan Tsuki, 
twee clicks. 

 

4.2. Waarschuwingen. 

 Bij clickerwedstrijden kan men strafpunten geven, wanneer bij voorbeeld de overtreder zijn 
tegenstander te hard raakt. Afhankelijk van de stoot of schop naar gelang de hardheid van de 
techniek kan men 1, 2, 3 of meer strafpunten geven, deze strafpunten gaan naar zijn tegenstander 
als clicks (punten). Bij deze leeftijdsklasse kan je beter spreken van strafpunten, dit begrijpen de 
kinderen beter dan de Japanse benamingen.  

 Als een vechter te hard wordt geraakt dat deze de wedstrijd niet meer kan voortzetten, dan is er 
maar een  straf voor de tegenstander: diskwalificatie! (Shikkaku). 

 
 
 


