KARATE TEAM UTRECHT
Aangesloten bij de Karate-Do Bond Nederland en NOC NSF.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Wedstrijd afspraken algemeen
Om een fijne sfeer te waarborgen voor iedereen hanteren wij onderstaande afspraken voor de wedstrijd
karateka.
1) Gedraag je sportief richting organisaties, scheidsrechters, coaches, deelnemers, andere Karatescholen en
ouders op wedstrijden, evenementen en trainingen.
2) We zijn een team. Moedig elkaar positief aan tijdens de wedstrijden en vang elkaar positief op na de
wedstrijden.
3) Toon altijd honderd procent inzet en respect naar het begeleidingsteam.
4) Zorg dat je wedstrijd materialen in orde zijn.
5) Je bent zelf verantwoordelijk voor de laatste ontwikkelingen omtrent Karate gerelateerde en materiaal
regels vanuit de KBN en WKF.
6) Er mag deelgenomen worden aan de stages en uitwisselingen die opgenomen zijn in de Karate Team
Utrecht kalender. Voor deelname aan stages buiten de kalender heb je toestemming nodig van het
bestuur. Deze afspraak is ook van toepassing voor stage verplichtingen vanuit het nationaal team.
7) Zorg dat je altijd blessure behandelingsmiddelen bij je hebt, zodat je tijdens een training of wedstrijd
meteen actie kan ondernemen. Denk hierbij aan tape, pleisters, cool spray etc. Ook eigen medicatie als
astma puffer etc. valt hieronder. Meld blessures altijd bij de betreffende docent op de groep.
8) Ieder Karate Team Utrecht lid draagt tijdens wedstrijden en evenementen een KTU embleem op het
karatepak. Wanneer je op een wedstrijddag voor het Nationaal team uitkomt dan is een nationaal team
embleem toegestaan.
9) Tijdens de wedstrijddag en clubuitingen draag je een trainingspak van Karate Team Utrecht. Het
trainingspak draag je ongeacht de weersomstandigheden. Op het podium draag je een Karatebroek met
Karate Team Utrecht jasje. Kom je op de wedstrijddag zelf uit voor het nationaal team, dan is een
trainingspak van het Nationaal team toegestaan.
10) Het is leden verboden om doping en/of andere stimulerende middelen te gebruiken.

Karate Team Utrecht behoud het recht om tussentijds dit document te wijzigen.
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Wedstrijd selectieteam aanvulling
Om een fijne sfeer te waarborgen voor iedereen hanteren wij onderstaande afspraken ter aanvulling voor de
wedstrijd selectie team.
1) Je bent een visitekaartje voor de Karateschool dus gedraag je netjes in en buiten de Karateschool.
2) Het wedstrijdteam neemt deel aan de aangegeven wedstrijden die op de kalender staan tenzij anders is
afgesproken. Deelname aan meetmoment wedstrijden die niet opgenomen zijn in de Karate Team Utrecht
kalender in overleg. Na toestemming vanuit het bestuur mag hieraan deelgenomen worden.
3) Deelname in een andere categorie dan je daadwerkelijke categorie is op eigen risico. Vaak komt dit voor bij
deelname aan meetmomenten (KBN) en teamwedstrijden.
4) Deelname aan internationale toernooien die opgenomen zijn in de Karate Team Utrecht kalender zijn niet
verplicht. Voor de ontwikkeling wel wenselijk.
5) Toernooien buiten de Karate Team Utrecht kalender om (op meetmomenten na) wordt niet aan
deelgenomen. Grote internationale toernooien in overleg. Uitkomen voor het nationaal team ook in
overleg. Na toestemming vanuit het bestuur mag hieraan deelgenomen worden.
6) Deelname aan meetmoment wedstrijden is niet verplicht. Deelname is eigen keus en op eigen risco. Indien
er een begeleider vanuit KTU ingezet kan worden, dan wordt dit vooraf aangegeven. Indien er geen
begeleider vanuit KTU in staat is om mee te reizen, dan wijst het bestuur van KTU een alternatieve
oplossing aan.
7) Blessure? Dan kom je kijken of alternatieve training doen tijdens de les!
8) Trainen bij een andere Karateschool dan Karate Team Utrecht is niet toegestaan. Tenzij het een Karate
Team Utrecht team uitwisseling of nationaal team uitwisseling/training betreft.
9) Uitkomen voor het nationaal team i.p.v. Karate Team Utrecht in overleg. Na toestemming vanuit het
bestuur mag hieraan deelgenomen worden.
10) Seminars die opgenomen zijn in de Karate Team Utrecht kalender mogen aan deelgenomen worden.
Deelname aan seminars buiten de KTU kalender alleen in overleg. Na toestemming vanuit het bestuur mag
hieraan deelgenomen worden.
11) Inschrijvingen voor wedstrijden en evenementen verlopen via de administratie van Karate Team Utrecht.
Tenzij anders is vermeld.
12) Voor wedstrijdleerlingen die meerdere toernooien per jaar draaien hanteren wij een wedstrijd prepaid
tegoed. Dit tegoed stort je op de Karate Team Utrecht rekening en worden de wedstrijd inschrijfkosten van
betaald. Bij het niet meewerken en op tijd aanvullen van het prepaid tegoed kan er helaas geen
inschrijving gedaan worden.

Note: Bij het niet naleven van de afspraken heeft Karate Team Utrecht het recht om passende maatregelen te
nemen.
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Ouders/verzorgers, supporters en betrokkenen
Om een fijne sfeer te waarborgen voor iedereen hanteren wij onderstaande afspraken voor de ouders,
supporters, betrokkenen, coaches en begeleiders.
11) Is een goede supporter en geeft het juiste voorbeeld voor iedereen.
12) Ziet erop toe dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training en of wedstrijd.
13) Bemoeit zich niet met de trainingsvisie, lessen en aanpak van de trainer.
14) Spreekt zoon/dochter aan op eventueel (wan)gedrag en inzet.
15) Ouders bevinden zich op de tribune en NIET op de wedstrijdvloer.
16) Ga respectvol om met coaches en begeleiders. Deze mensen zetten zich gedurende de dag vrijwillig in.

17) We vangen een Karate Team Utrecht leerling direct na een wedstrijd, competitievorm of examen altijd positief
op ongeacht resultaat. Ouders/verzorgers/supporters spreken elkaar onderling aan wanneer dit niet het geval
is.

Coaches en begeleiders
18) Toont een positieve, motiverende en sportieve houding.
19) Behandeld iedereen gelijk ongeacht afkomst en niveau.
20) Coaches hebben op de wedstrijdvloer een Karate Team Utrecht trainingspak aan (jasje+broek). Begeleiders op
vanen- en (mini) toernooien ontvangen indien nodig vooraf een KTU leenshirt en zorgen zelf voor een trainings/jogging broek.
21) Zien er op toe dat een Karate Team Utrecht leerling zich op een sportieve manier uit. Spreekt leerlingen aan
indien dit niet het geval is.
22) Een leerling van Karate Team Utrecht wordt gecoacht/begeleid door iemand van onze eigen Karateschool.
Iemand van een andere Karateschool is niet toegestaan, met uitzondering van de bondscoach (Nationaal
team). In geval wanneer er geen afgevaardigde van Karate Team Utrecht aanwezig is, dan mag er na akkoord
van het bestuur gecoacht worden door een aangewezen persoon.
23) Als coach/begeleider is het niet toegestaan om je eigen kind tijdens de wedstrijddag te coachen. Tenzij anders
vooraf in overleg is afgesproken.

24) Probeert altijd om iemand van begeleiding te voorzien. Ondanks we graag iedereen willen begeleiden, is
dit helaas niet altijd mogelijk.
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