REGELS VOOR SCHEIDSRECHTER ALS HULPMIDDEL BIJ HET MET
VLAGGEN BEOORDELEN VAN KATA WEDSTRIJDEN.
Voor de aanvang van de wedstrijden hebben de scheidsrechter (fukushin) een kort overleg aan
de rand van de shiao onder leiding van de hoofdscheidsrechter.
Het overleg bevat korte instructies en zal ongeveer al volgt gaan:
Dames/heren scheidsrechters, let op het lopen van de kata op het volgende.

KATA ALGEMEEN
U, dames/heren scheidsrechters (fukushin) moet de wedstrijden onbevangen en
onbevooroordeeld beoordelen.
De deelnemers mogen geen haarspelden, sieraden, horloges, piercings etc. dragen
tijdens het lopen van de kata.
Indien dit toch door een scheidsrechter (FUKUSHIN) geconstateerd wordt, dan moet deze
direct zijn arm en hand richting de hoofdscheidsrechter opsteken om aangeven dat hij
gehoord wil worden.
De hoofdscheidsrechter zal de wedstrijd onderbreken, en strekt zijn arm met open hand
naar boven gericht, in de richting van de desbetreffende scheidsrechter, beweegt zijn
hand naar zijn gezicht en roept Fukushin shugo (scheidsrechter wilt u hier komen).
Waarna verslag wordt uitgebracht over dat gene wat niet in orde is.
Dit geldt ook indien 1 of meerdere scheidsrechters iets anders constateren wat
direct ingrijpen vraagt.
Bij het constateren van een grove fout of nalatigheid tijdens het lopen van de kata,
waarbij wellicht de andere scheidsrechter dit niet zouden hebben kunnen zien,
wordt de hand door de scheidsrechter direct na het beëindigden van de kata
opgestoken.
De hoofdscheidsrechter strekt beide armen met open hand open en naar boven
gericht, richting de scheidsrechters in de uiterste hoeken, beweegt zijn handen naar
zijn gezicht, en roept gelijktijdig roept Fukushin shugo (scheidsrechters wilt u allen
hier komen).
De scheidsrechters (fukushin) komen bij elkaar, overleggen met de rug naar de
deelnemers gericht, over datgene wat geconstateerd is.
De hoofdscheidsrechter kan de volgende beslissingen nemen.
1. Hij laat de wedstrijd doorgaan.
2. Hij geeft de deelnemer die het betreft, de opdracht om e.e.a. van het lichaam of uit
het haar te verwijderen.
3. Hij diskwalificeert de deelnemer.
4. Hij geeft de scheidsrechters opdracht om de geconstateerd fout mee te nemen in
de beoordeling.
5. Er kan besloten worden om met elkaar dezelfde uitslag te geven en dezelfde
“aangewezen” vlaggenkleur op te steken.
LET OP:Bij kumite worden de deelnemers die haarspelden, sieraden, horloges,
piercings etc. dragen, altijd gediskwalificeerd.
Bij internationale wedstrijden zijn bovendien een andere kleur dan een wit- of zwart
haarbandje of elastiekje niet toegestaan.

ZANSHIN.
Zanshin betekend waakzaamheid, volledig lichamelijk en geestelijk bewustzijn.
Dit betekend niet een toestand van ongerustheid of zenuwachtig zijn.
Tijdens zanshin is het lichaam en geest ontspannen, desondanks zijn lichaam en geest alert en
gereed om te reageren op elke situatie of beweging.
Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat er omgaat in iemand die een goede zanshin heeft.
Uiterlijk zijn er wel een aantal kenmerken die een goede zanshin duiden.
De blik blijft gericht op de tegenstander, vaak op de ogen, de lichaamshouding blijft rechtop, er
worden gecontroleerde bewegingen gemaakt met aandacht voor de juiste afstand en timing en
de kiai is krachtig, vol energie te horen.
SCHEIDSRECHTERS (FUKUSHIN) WEES OP U HOEDE.
Verkijk u niet op de gelaatsuitdrukking van de deelnemers.
Veel deelnemers zullen alles in het werk stellen om zogenaamde krachtsinspanningen middels
hun gelaatsuitdrukking uit te stralen, terwijl de technieken in feite slap, zwabberend,
ongecontroleerd en doelloos worden uitgevoerd.
De deelnemers mogen de kata niet gehaast lopen of afgeraffelen.
Let op de juiste rustpunten in de kata en de let op de kiai, juist uitgevoerd op het juiste moment.
De technieken moeten in het juiste (niet te snel) tempo, fel (snelle technieken), soepel en met
kracht worden uitgevoerd.
Kijk of bij het uitvoeren van de kata de deelnemers in de juiste draairichting kijken (hoe weet
men anders of de tegenstander opzij of achter je staat, en hoe weet je anders dan door eerst te
kijken welke stoot, slag op schop de tegenstander gaat uitvoeren?).

DE DEELNEMERS MOETEN KIME TONEN.
Karateka’s behoren te streven naar effectieve en efficiënte vechttechnieken.
Karatedo is budo, de kunst van het vechten.
Kime houdt in vastbesloten zijn, definitieve beslissing nemend.
Kime in karate is de inzet waarmee een techniek in een gevecht de beslissing brengt en een
einde maakt aan het gevecht.
Kime is een van de belangrijkste principes bij het uitvoeren van karate technieken.
Kime is er bij optimale coördinatie, tussen geest, lichaam en techniek.
Zijn geest, lichaam of techniek niet optimaal, dan is er geen kime.
Dit zal resulteren in minder efficiënte technieken.
Karatetechnieken moeten altijd met kime worden uitgevoerd, opdat de karateka in een echt
gevecht automatisch zal reageren, zoals altijd heeft geoefend.
Worden technieken altijd met kime geoefend, dan pas zullen de technieken doeltreffend zijn.

DEELNEMERS MOGEN NIET.
In onbalans raken.
Geluiden, anders dan de kiai bij de juiste techniek, voort brengen.
Lach op het gelaat vertonen tijdens het lopen van de kata.
Naar de grond kijkend de kata af raffelen.
BEENTECHNIEKEN.
Het achterste been moet gestrekt zijn in zenkutsu dachi.
Het achterste been mag niet naslepen na/bij het uitvoeren van staptechnieken.
De hiel van het achterste been mag niet van de vloer gelicht blijven na het beëindigen van een
techniek/stap.
De knie van het voorste been behoort in zenkutsu dachi boven de enkel te gepositioneerd te
zijn.
De voet van het voorste been mag niet eerst verplaatst worden voordat het achterste been
wordt verplaatst of bijgetrokken.
HEUPEN.
Heupen moeten voldoende worden ingezet bij stoot- of schop- of verdedigingstechnieken.
STOOTTECHNIEKEN.
Bij stoottechnieken mag de arm niet zwabberen, moet de arm goed gestrekt worden en dient de
stoot steeds weer exact op chudan, jodan of gedan gericht zijn.
Stoten tussen jodan en chudan zijn dus niet goed, evenmin stoten tussen chudan en gedan.
De vuist moet gesloten zijn aan het einde van de stoottechniek.
Let op het op juiste wijze terugtrekken van de arm en op de rustplaats van de vuist, na de stoottechniek.
VERDEDIGINGSTECHNIEKEN.
De weringen moeten duidelijk en goed worden uitgevoerd.
Bij uchi- soto- en shuto uke, mag de pols niet gebogen zijn ( moet een rechte lijn vormen met de
onderarm) en mag de vuist niet stoppen ver voor of voorbij de schouder.
Uke’s, de boven- en onderarm moeten correct gebogen zijn en blijven (elleboog ongeveer een
vuistbreedte van de heup en hand niet boven de schouder uit).
De shuto uke mag niet te hoog of te laag wordt uitgevoerd, bij te lage shuto uke zal de
stoot/schop over de wering gaan en bij te hoge shuto uke zal de stoot/schop er onderdoor gaan,
evenals bij een te ver uitgestrekte werende arm .
Age uke, de arm moet in de juiste hoek gebogen en geheven worden, en mag niet te hoog/laag
boven het hoofd eindigen.
Gedan barai, de vuist moet boven de knie te stoppen, niet te hoog/laag, en niet naast de knie.

SCHEIDSRECHTERSPOSITIES.
KATA WEDSTRIJDEN MET 2 DEELNEMERS EN 3 SCHEIDSRECHTERS.
Voor het plaatsvinden van de wedstrijden deelt de hoofdscheidsrechter aan de deelnemers
mede dat, haarspelden, sieraden, horloges, piercings etc. dragen tijdens de kata wedstrijden,
verboden is.
Hoofdscheidsrechter en scheidsrechters hebben een kort overleg aan de rand van de shiaio
onder leiding van de hoofdscheidsrechter.
Bij 3 scheidsrechters, neemt de hoofdscheidsrechter plaats in het midden, aan de rand van de
shiaio, voor beide deelnemers.
De beide hulpscheidsrechters nemen nu ook plaats aan de rand van de shiaio, in de hoeken
tegenover de hoofdscheidsrechter.
KATA WEDSTRIJDEN MET 2 DEELNEMERS EN 5 SCHEIDSRECHTERS.
Voor het plaatsvinden van de wedstrijden deelt de hoofdscheidsrechter aan de deelnemers
mede dat, haarspelden, sieraden, horloges, piercings etc. dragen tijdens de kata wedstrijden,
verboden is.
Hoofdscheidsrechter en scheidsrechters hebben een kort overleg aan de rand van de shiaio
onder leiding van de hoofdscheidsrechter.
Bij 5 scheidsrechters, neemt de hoofdscheidsrechter plaats in het midden en aan de rand van
de shiaio, tegenover beide deelnemers.
De vier hulpscheidsrechters nemen nu ook plaats aan de rand en in de vier hoeken van de
shiaio.

DE POSITIE VAN DE RODE (AKA) EN WITTE (SHIRO) VLAGGEN TIJDENS
DE WEDSTRIJDEN, VAN ALLE SCHEIDSRECHTERS.
De hoofdscheidsrechter legt zichtbaar voor iedereen, de geopende rode (aka) vlag op de
rechterknie en de geopende witte (shiro) vlag op de linkerknie.
De scheidsrechters die rechts en links naast de hoofdscheidsrechter zitten, doen dit op exact
dezelfde wijze..
LET OP, de scheidsrechters tegenover de hoofdscheidsrechter, doen het tegenovergestelde
met de scheidsrechtervlaggen.
Bij hen ligt de geopende rode (aka) vlag op de linkerknie en de geopende witte (shiro) vlag op
de rechterknie.
De geopende vlaggen blijven op deze wijze, gedurende alle wedstrijden liggen op de knieën
van alle scheidsrechters.
DEZE WERKWIJZE/METHODE VAN VLAGGEN HANTEREN VOORKOMT DAT:
Dat scheidsrechters (onbewust?) de verkeerde vlag omhoog steken bij de beoordeling van de
deelnemers.
Elke scheidsrechter dient zich ervan bewust te zijn dat spelen, zwaaien of slingeren met
opgerolde- of geopende vlaggen tijdens de wedstrijden niet kan of mag!

STARTPOSITIE DEELNEMERS.
Tegenover de hoofdscheidsrechter liggen op de vloer en aan de rand van de shiaio, rechts een
rode (aka) vlag of band en links een witte (shiro) vlag of band.
Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er vergissingen/fouten ontstaan in het opstellen van de
rode (aka)- en witte (shiro) deelnemer.
AANVANG VAN DE KATA WEDSTRIJDEN
De deelnemers worden door de hoofdscheidsrechter opgeroepen om plaats te nemen voor de
shiaio.
Beide deelnemers lopen langs de achterzijde van de shiaio, om de scheidsrechters heen (dus
nooit over de shiaio lopen) naar hun startplaats.
De volgende deelnemers houden zich vast gereed, op de tegenover de hoofdscheidsrechter
gelegen hoeken van de shiaio.
De eerst opgeroepen deelnemer is altijd rood (aka) en neemt altijd plaats in HEISOKU DACHI
(voeten gesloten en tegen elkaar) voor de rode (aka) vlag/band aan de rand van de shiaio.
De tweede opgeroepen deelnemer is altijd wit (shiro) en neemt altijd plaats in HEISOKU DACHI
(voeten gesloten en tegen elkaar) voor de witte (shiro) vlag/band aan de rand van de shiaio.
BETREDEN VAN DE SHIAIO DOOR DE DEELNEMERS.
De hoofdscheidsrechter nodigt beide deelnemers uit op de shiaio op de volgende wijze.
De hoofdscheidsrechter nodigt de deelnemers uit en roept hiertoe duidelijk NAGAE.
Hij strekt de arm met geopend hand naar boven gericht naar voren, en buigt de gestrekte arm
bij de elleboog en beweegt de open hand richting de schouder.
Gelijktijdig spreekt hij de woorden NAGAE uit.
De deelnemers staan in HEISOKU DACHI stand, groeten (met gesloten voeten buiging maken)
voor het betreden van de shiaio de scheidsrechters door recht naar voren te buigen.
Vervolgens stappen zij naar voren, de shiaio op tot de plaats die de hoofdscheidsrechter
aangeeft.
Weer gaan de deelnemers in HEISOKU DACHI staan en groeten (met gesloten voeten buiging
maken) recht naar voren, de hoofdscheidsrechter.
Gereed maken voor de kata, de hoofdscheidsrechter roept JOY.
Beide deelnemers gaan in HEIKO DACHI (buitenkant voeten parallel en op schouderbreedte uit
elkaar, iets door de knieën gezakt) in ruststand klaar staan. De hoofdscheidsrechter noemt de
kata: bijv. Heian Shodan de deelnemrs herhalen dit en concentreren zich op de kata.
De hoofdscheidsrechter bevestigd daarna de kata de kata ook te benoemen, in dit geval dus
Heian Shodan.
Aanvang van de kata, de hoofdscheidsrechter roept HAJIME.
Begin of start met de kata.

Beëindigen van de kata, de hoofdscheidsrechter roept NAORE,
Stop, ga in HEIKO DACHI (ruststand staan).
Scheidsrechters opletten, de hoofdscheidsrechter roept YAME,
Scheidsrechters (fukushin) let op, beoordeel de deelnemers.
Beslissingen van de scheidsrechters, de hoofdscheidsrechter roept HANTEI,
De scheidsrechters (fukushin) maken hun beslissing/oordeel bekend door allemaal en
gelijktijdig de vlag met de kleur van de winnaar, of als onbeslist wordt geoordeeld,
gekruiste vlaggen omhoog te steken.
ROOD = {AKA}
WIT = {SHIRO}

BEKENDMAKING VAN DE EINDUITSLAG VAN DE KATA WESTRIJD
(NO)GACHI
De hoofdscheidsrechter (fukushin) telt de rode- witte- en gekruiste vlaggen, noemt deze
duidelijk op en geeft aan welke kleur de winnaar is, of dat de wedstrijd onbeslist is geëindigd.
AKA (rood) (no)gachi = winnaar.
SHIRO (wit) (no)gachi = winnaar.
BIJEEN ROEPEN VAN DE SCHEIDSRECHTERS.
De hoofdscheidsrechter roept indien nodig door het uitspreken van fukushin shugo, de
scheidsrechters (fukushin) bij elkaar, en overlegt met hen.
Dit kan nodig zijn bijv. als een finalewedstrijd eindigt in onbeslist.
Na overleg kan de hoofdscheidsrechter vervolgens besluiten om:
De kata overnieuw te laten lopen.
Een andere kata, op het niveau van de deelnemers, te laten lopen.
De kata op een andere wijze (puntenbeoordeling) te laten beoordelen.
BEEINDIGEN VAN DE WEDSTRIJD.
Na de bekendmaking van de uitslag, en op teken van de hoofdscheidsrechter gaan de
deelnemers in HEISOKU DACHI staan, buigen naar voren naar de hoofdscheidsrechter,
stappen achterwaarts terug naar het begin van de shiaio (het wedstrijdveld).
Daar gaan zij weer in HEISOKU DACHI staan en buigen weer naar voren voor alle
scheidsrechters.
Alle deelnemers lopen altijd langs de achterzijde van de shiaio weg, om de scheidsrechters
heen (dus nooit over de shiaio lopen) terug naar de wacht/rustplaatsen van alle deelnemers, en
zoeken elkaar daar op.

Daar geven de deelnemers elkaar de hand.

