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Art. 1.  TOERNOOI OPZET 

a) Het ‘Nunchaku Online Tournament 2021’ betreft een digitaal toernooi waarbij de 

deelnemers hun oefening mogen insturen/uploaden naar de, in de convocatie aangegeven, 

site binnen de gestelde periode.  

b) De kosten voor deelname zijn gratis. 

c) Deelnemen kan uitsluitend indien men in het bezit is van een geldig SNN of WNA 

Nunchakupaspoort (betaling 2021) 

d) Bij deelname verklaart men zich akkoord, en geeft men uitdrukkelijk toestemming, tot het 

plaatsen van de oefening op de social media kanalen van de WNA/SNN. 

Art. 2.   REGLEMENTEN 

a) Bij het ‘Nunchaku Online Tournament 2021’ zijn de Kata- en Freestylereglementen van de 

WNA/SNN van toepassing.  

 

Art. 3.  KLEDING, NUNCHAKU’S EN ANDERE VOORWAARDEN 

a) Bij de uitvoering van de Kata en/of Freestyle dient men gebruik te maken van een ‘’WNA 

Official Safety Nunchaku’, in originele staat, zonder extra toevoegingen, franjes en andere 

versierselen. 

b) Bij Freestyle is het toegestaan een zelf gekozen ‘WNA Official Safety Nunchaku’ in kleur te 

kiezen bij de uitvoering van de oefening. 

c) Deelnemers aan Kata dienen een officieel Nunchaku-outfit te dragen waarbij zij de keuze 

hebben tot het dragen van een wedstrijdgordel (voorzien van graduatieniveau) of band (obi) 

in graduatieniveau. 

d) Deelnemers aan Freestyle zijn vrij in het kiezen van hun outfit, zoals aangegeven in het 

Kata/Freestyle reglement van de WNA/SNN. 

e) Een deelnemer kan zich maximaal inschrijven voor drie oefeningen waarbij men zelf de 

keuze mag maken, indien de voorwaarden dat toelaten, of dat 2 Kata-oefeningen zijn en 1 

Freestyle, of 1 Kata oefening en 2 Freestyle. 

f) Gezien de corona-beperkingen, waarbij het niet toegestaan en/of mogelijk is om de oefening 

in een sportzaal of dojo uit te voeren geldt het volgende: 

- Oefening mag buiten worden opgenomen met inachtneming van de voorwaarden die 

aan het filmen zijn gesteld in artikel 7 van dit reglement 

- Het dragen van sportschoeisel (zonder fluoriserende kleuren) is toegestaan 

- Het dragen van een zwart T-shirt onder de Gi is toegestaan (i.v.m. temperatuur) 

- Het dragen van kleding over het nunchaku-outfit is niet toegestaan 

- Het dragen van handschoenen, mutsen of andere kledingstukken is niet toegestaan 

g) Indien de overheidsmaatregelen toelaten dat er binnen de gestelde uploadperiode het 

alsnog mogelijk is om binnen te trainen mag de oefening ook in de dojo of sportzaal worden 

opgenomen. 

h) Indien men in de omstandigheden verkeert dat men sowieso de mogelijkheid heeft om 

binnen de oefening op te nemen blijft dit te allen tijde toegestaan. 
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Art. 4.  CATEGORIEËN  

a) Er zijn de volgende categorieën voor Kata: 

 

Kyu Graden:  

- 1e Schakelkata Junioren (t/m15 jaar) (deze Kata is UITSLUITEND voor deelnemers t/m gele 

band) 

- 1e Schakelkata Senioren ( v.a 16 jaar) (deze Kata is UITSLUITEND voor deelnemers t/m gele 

band) 

- 1e en 2e Schakelkata Junioren(t/m 15 jaar) (deze Kata is UITSLUITEND voor deelnemers t/m 

oranje band) 

- 1e en 2e Schakelkata Senioren (v.a 16 jaar) (deze Kata is UITSLUITEND voor deelnemers 

t/m oranje band) 

- Wedstrijdkata Junioren (t/m 15 jaar) 

- Wedstrijdkata Senioren (16 jaar en ouder) 

- Wedstrijdkata Dames 

- Eigen Kata (Junioren en Senioren). De senioren klasse wordt in beginsel gecombineerd 

met de danhouders. Bij 5 of meer dan-houders wordt hiervoor een aparte klasse 

opgezet. De reguliere eisen gelden voor de eigen kata conform het kata/freestyle 

reglement. 

Dan-houders:  
Kata Shodan 

b) Indien er 5 dames of meer deelnemen aan Kata Shodan zal er een aparte categorie worden 
gemaakt 

c) Kyu graad houders mogen zich ook inschrijven voor Kata Shodan. Indien men daarvoor kiest 
mag men uiteraard niet meer deelnemen aan de Kata voor Kyu-graden, met uitzondering van 
de ‘eigen Kata’  

d) Eigen Kata. In beginsel wordt deze klasse gecombineerd met de senioren Kyu Graden. Bij 5 of 
meer danhouders wordt hiervoor een aparte klasse gecreëerd. De reguliere eisen gelden 
voor de eigen kata conform het kata/freestyle reglement. 
 

e) Er zijn de volgende categorieën voor Freestyle 
- Freestyle Junioren (t/m 15 jaar) 
- Freestyle Senioren (16 jaar en ouder) 

f) Freestyle zal bestaan uit 2 vormen:  
- Single Nunchaku (uitsluitend gebruik maken van 1 nunchaku) 
- Double Nunchaku (uitsluitend gebruik maken van 2 nunchaku’s) 

g) Voor beide Freestyle oefeningen geldt dat de oefening niet korter mag zijn dan 1 minuut en 
niet langer dan 1.30 minuut. Bij tijdsoverschrijding volgt diskwalificatie. 

h) Freestyle oefening moet worden uitgevoerd op muziek. 
i) Indien er 5 dames of meer deelnemen aan Freestyle Senioren zal er een aparte categorie 

worden gemaakt 

Art. 5.  INSCHRIJF- EN UPLOAD PERIODE 
 

a) De inschrijf en uploadperiode is van 28 maart 2021 (12.00 uur) tot en met zondag 4 april 
2021 (23.59 uur).  

b) Filmpjes die worden ingestuurd buiten de in art. 5. Lid a) aangegeven periode worden niet 
beoordeeld. 
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c) Technische verwerking van de ingestuurde oefeningen zal plaatsvinden op maandag 5 april 
2021 t/m donderdag 8 april 2021 

d) Beoordeling zal plaatsvinden van donderdag 8 april 2021 t/m vrijdag 15 april 2021 
e) Het ingestuurde filmpje moet alvorens het wordt ingestuurd akkoord bevonden worden door 

de betreffende Nunchaku-leraar.  
f) Iedere deelnemer mag maximaal deelnemen met 3 oefeningen (zie ook artikel 3 lid e. van 

dit reglement) 
g) Een jurylid die betroken is bij de beoordeling van een bepaalde categorie mag niet 

deelnemen in deze categorie. 
 

 
Art 6.  OPNAME LOCATIE 
 

a) De oefening dient te worden opgenomen in een dojo of sportzaal. 
b) Indien door de ‘lockdown’ in verband met het Corona-virus  deze ruimten niet toegankelijk 

zijn mag gekozen worden om de oefening op een andere locatie in de buitenlucht op te 
nemen. Alle gestelde eisen en voorwaarden blijven van kracht. 
 

Art. 7.  KWALITEITSVOORWAARDEN 

a) Om in aanmerking te komen voor een beoordeling door de jury dient men aan de volgende 

voorwaarden te voldoen. 

- Oefening moet uitgevoerd worden volgens de reglementen van de WNA/SNN 

- Deelnemer/oefening moet te allen tijde volledig in beeld zijn. Een uitzondering kan 

gemaakt worden voor een opgooi met de nunchaku die even uit beeld is. 

- Oefening start vanaf beginceremonie en eindigt na het afgroeten. 

- Opnameruimte (tuin/park/plein/veld etc) dient voldoende te zijn verlicht om de oefening 

te beoordelen. Indien dit niet het geval is zal de Kata/Freestyle worden afgekeurd en niet 

worden beoordeeld. 

- Camerapositie moet recht tegenover de startpositie gepositioneerd zijn. 

- Camera mag licht meebewegen met de oefening, maar blijft op vaste positie. 

- Er mogen geen attributen, reclame-uitingen tussen de camerapositie en de deelnemer 

geplaatst staan. 

- Reclame-uiting achter de deelnemer, mits niet storend en buiten de opnameruimte of, is 

toegestaan. 

- Geen andere personen dan uitsluitend de deelnemer zelf en eventueel zijn partners bij 

Freestyle, mogen in beeld. 

- Geen andere personen dan uitsluitend de deelnemer zelf bij Kata mag in beeld. 

- Bij Freestyle dient de muziek duidelijk hoorbaar te zijn. 

Indien dit niet het geval is zal de Freestyle worden afgekeurd en niet worden beoordeeld. 

- Opname moet in een ‘one shot/take/opname’ zijn opgenomen 

- Gemonteerde filmpjes worden niet beoordeeld en uitgesloten 

- ‘Tik Tok’ filmpjes worden niet beoordeeld en uitgesloten 

- Uitsluitend originele, voor dit toernooi uitgevoerde oefeningen, worden beoordeeld. Het 

insturen van ‘oud materiaal’, zo ook materiaal van eerdere deelname aan wedstrijden, is 

niet toegestaan. 

- Het is belangrijk dat de ingestuurde oefening van goede kwaliteit is waarbij men rekening 

moet houden dat indien filmpjes onderling worden doorgestuurd aan kwaliteit inboeten. 
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Art. 8.  JURY EN BEOORDELING 

a) De ingestuurde oefeningen worden beoordeeld door gecertificeerde juryleden van de 

WNA/SNN 

b) Per categorie zijn er 4 of 6 juryleden die onafhankelijk van elkaar een uitslag geven. 

c) Ieder jurylid zal de ingestuurde oefening  aandachtig, en mogelijk meerdere keren 

bekijken, om tot een oordeel te komen. 

d) Overleg tussen juryleden is niet toegestaan.  

e) Het hoogste en het laagste cijfer vervalt, overige cijfers worden opgeteld en geven de 

eindscore. 

f) Indien er sprake is van een ex aequo, en deze uitslag is van belang voor het erepodium, 

dan zullen alle gegeven uitslagen worden opgeteld. 

g) Indien er sprake is van een ex aequo, en na alle uitslagen de eindstand nog gelijk is, zal de 

eindpositie gedeeld worden. 

h) De beoordeling van de oefeningen zal plaatsvinden in de periode van 8 april t/m 15 april 

2021. Zie ook artikel 5 van dit reglement. 

i) De uitslagen van het ‘Nunchaku Online Tournament 2020’ worden zaterdag 16 april 2021 

om 12.00 uur bekend gemaakt. 

 

Art. 9.  PRIJZEN EN PLAATSING OEFENING OP SOCIAL MEDIA 

a) In iedere categorie, zoals aangegeven in Art. 4 van dit reglement ontvangen de nummers 

1 t/m 3 een medaille (goud, zilver, brons) 

b) De prijswinnaars krijgen hun medaille per post binnen in de eerste week van mei 2021 

c) De oefeningen (films) van de prijswinnaars worden geplaatst op de social media kanalen 

van de WNA/SNN 

d) Van alle inzendingen wordt een totaallijst van de uitslagen gemaakt. Alle deelnemers 

worden op de hoogte gebracht van hun score. 

e) Het is niet toegestaan zelf de ingestuurde oefening op social media te plaatsen voor  

8 april 2021. In dat geval zal de deelnemer worden uitgesloten van het toernooi. 

 

Art. 10.  PROTESTEN 

a) Het is niet mogelijk protest aan te tekenen tegen een uitslag in welke vorm dan ook. 

 

Art. 11.  NTPR LIJST 

a) Het ‘Nunchaku Online Tournament 2021’ maakt deel uit van de NTPR-lijst die 

samengesteld wordt over het jaar 2020-2021. Het betreft in deze uitsluitend het 
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onderdeel Kata. Freestyle zal niet meetellen voor bovengenoemde lijst aangezien het een 

‘pilot’ betreft 

b) De NTPR-puntenverdeling is voor alle Kata-categorieën  als volgt: 

- Deelname per categorie:   10 punten 

- 3e plaats:     15 punten 

- 2e plaats:     25 punten 

- 1e plaats:   35 punten   

 

Art. 12.  LIKE EN WIN (POPULARITEITSPRIJS) 

a) Los van het ‘Nunchaku Online Tournament’ is er wederom een extra prijs voor de 

Nunchaku-ka die de meeste likes kan genereren op de facebookpagina van de SNN/WNA. 

Door middel van een berichtje kan worden herleid aan wie deze likes kan worden 

toegeschreven. 

b) Vanaf 8 april 2021 t/m 15 april 2021 (23.59) mag de deelnemer zijn ingestuurde oefening 

plaatsen op Facebook. Degene die de meeste likes op de facebookpagina van de 

SNN/WNA weet te realiseren ontvangt een extra prijs 

 

Art. 13.  ONVERWACHTE SITUATIES 

Als er zich situaties voordoen waarin bovenstaand reglement niet voorziet, of als er enige twijfel is 

omtrent de toepassing van enkele artikelen uit dit reglement, dan zal tijdens het toernooi de SJC in 

samenspraak met de juryleden beraadslagen ten einde een oplossing te vinden. De beslissing die dan 

genomen wordt is vervolgens bindend voor het evenement.  

 

 


